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ПЕРЕДМОВА 

Перед кожною молодою людиною відкриваються широкі можливості та 
перспективи, горизонти цікавих і різноманітних справ, безмежна кількість 
можливостей самоствердження. Однією з них є навчання у вищому навчаль-
ному закладі, відмінне його закінчення, оволодіння професією, досягнення 
рівня фахівця. Тобто навчання може бути для студентів одним зі щаблів до 
успіху, тим надзвичайно важливим позитивним досвідом досягнення поста-
вленої мети, який так конче потрібний у житті. Однак частина молоді до на-
вчання в університеті ставляться не як до важливого кроку на етапі самост-
вердження та професійного росту, а  як до необхідного етапу життя, який  
потрібно пройти, щоб здобути диплом спеціаліста, не вмотивовані затрачати 
зусилля для здобуття рівня фахівця. 

На сучасному етапі розвитку професійної освіти в Україні актуалізу-
ється проблема пошуку ефективних моделей підготовки майбутніх фахів-
ців технічних спеціальностей на основі розвитку їхньої навчально-
пізнавальної мотивації. Завдання вищої школи – готувати освічену молодь 
– майбутнє нашої країни, яка б засвоїла не лише основи знань, а й оволоді-
ла методами наукового пізнання, зрозуміла цінність та важливість наукової 
думки як досвіду попередніх поколінь. Надзвичайно важливим і першочер-
говим наслідком цього процесу є формування позитивної мотивації студен-
тів до навчально-пізнавальної діяльності. У навчанні студенти, які можуть 
бути «сильними за рівнем знань та навичками базової шкільної підготов-
ки», витрачають недостатньо зусиль, що  відображається на рівневі їх ус-
пішності у навчанні, «сильні», але не вмотивовані позитивно студенти, мо-
жуть мати посередні результати успішності, не розкрити весь свій 
потенціал, що негативно відображається  також на рівневі професійної під-
готовки. 

Усвідомлення студентами важливості вивчення дисципліни через ро-
зуміння динамічності її розвитку та перспективи застосування, взає-
мозв’язок з іншими дисциплінами спонукає до формування мотивації пі-
знавального, професійного мотивів, мотиву досягнення успіху. 
Синтезуючись, вказані мотиви утворюють позитивну мотивацію до на-
вчання, що є необхідним стимулюючим чинником  досягнення рівня фахі-
вця технічного напряму. Адже саме мотивація, що становить сукупність 
мотивів, є  поштовхом та стимулом будь-якої діяльності, зокрема, навчаль-
но-пізнавальної.  

Проблемі мотивації навчання в педагогіці, психології, педагогічній 
психології приділяється  багато уваги. Дослідження цієї проблеми переко-
нують у специфічній неоднорідності та складності понять мотиву, мотива-
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ції та мотиваційної сфери. Серед сучасних науковців, які займаються ви-
вченням проблем мотиваційної сфери та закономірностей її формування у 
студентському віці, слід відзначити  дослідження В. Галузяка, В. Клачка, 
І. Жадан, І. Зарубінської, К. Кальницької. В роботах Л. Божович, 
В. Ковальова, О. Леонтьєва, А. Маркової, В. Ляудіс суттєвий наголос ста-
виться на полімотивованій діяльності; мотивацію як динамічний процес ро-
зглядають К. Ізард, І. Ільїн, А. Маслоу, М. Савчин; мотивацію як сукупність 
стимулів розглядають Д. Мазоха, Н. Опанасенко, Н. Юдіна. У робо-
тах Л.  Божович, С. Рубінштейна досліджено закономірності формування 
мотиваційної сфери. Дисертаційне дослідження мотивації Т. Чаусової охо-
плює проблеми гендерних особливостей студентів у процесі формування 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності, дослідженням мотивації дітей 
у шкільному віці займалася О. Барна, проблеми формування мотивації ви-
вчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійно-
го навчання досліджувала Л. Міхеєва, у роботах Н. Арістової, О. Яцишина, 
показано формування мотивів вивчення іноземної мови. 

Питаннями вивчення історичних матеріалів у вищій школі займалися 
В. Бевз,  Т. Годованюк,  В. Андріанов та ін. Проблема формування мотивації 
навчання студентів технічних спеціальностей мало досліджена.  

Порівняльний аналіз потреби суспільства у фахівцях технічного на-
пряму та низького рівня мотивації навчання студентів під час здобуття 
професії дав можливість виявити суперечності в досліджуваній проблемі: 
між завданнями, що поставлені суспільством перед вищою школою у під-
готовці висококваліфікованих фахівців (інженерів) та низьким рівнем мо-
тивації навчання студентів технічних спеціальностей, їхньою низькою ус-
пішністю; між доцільністю використання в навчально-виховному процесі 
засобів історіографії як способу формування мотивації навчання студентів 
технічних спеціальностей та недостатністю їх застосування; між недоско-
налістю навчальних програм, у яких виділяється час лише на поверхове, 
формальне вивчення теорій та понять, і необхідністю ґрунтовного пояс-
нення походження та розвитку понять для їх усвідомлення та вивчення 
студентами; між доцільністю гуманізації технічної освіти та недостатньою 
кількістю методичних засобів, розроблених з цією метою. 

Вищезазначені суперечності детермінують проблему дослідження, що 
виступає як підвищення рівня мотивації до навчально-пізнавальної діяльно-
сті студентів технічних спеціальностей за допомогою засобів історіографії.  

Отже, проблема мотивації і, зокрема, мотивації до навчально-
пізнавальної діяльності, виступає основною проблемою досліджень у галузі 
педагогіки та психології навчання, є базовим дослідженням усієї дидактич-
ної системи.  
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РОЗДІЛ I 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ  

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕ-
ХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
ЗАСОБАМИ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

1.1 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів  
як психолого-педагогічна проблема 

Дослідженню питання мотивації і мотивів поведінки людини при-
ділено багато уваги вітчизняними та закордонними педагогами. Вели-
ка кількість праць педагогів і психологів відрізняється своєю багатог-
ранністю та, водночас, різноплановістю. Навіть одні і ті ж психологи в 
різний час висловлювали різні думки стосовно мотивів та мотивації. 
Так, відомий в наш час психолог О. Леонтьєв зазначає, що мотив 
спричиняє окрему, конкретну дію. Однак в більш пізніх роботах він 
стверджував, що мотиви стосуються лише діяльності, а діяльність не-
має самостійного мотиву  [107].  

Для нашого дослідження ми визначили попередню умову, а саме: 
з’ясувати зміст основних категорій, що стосуються мотивації, проана-
лізувати їх характеристики. 

Розглянемо різні підходи до визначення терміна «мотивація». Мо-
тивацію як динамічний процес утворення мотиву розглянули у своїх 
роботах М. Савчин [172], К. Ізард [78, с. 67], А. Маслоу [123]. Остан-
ній, визначивши мотивацію як процес спонукання особистості до за-
доволення потреби, надав їй енергетичної функції та динамічного ха-
рактеру. Як зазначає І. Ільїн: «мотивація – це процес формування 
мотиву, що проходить через певні етапи»  [79, с. 85]. Автор цитує ду-
мку Г. Асєєва про те, що для багатьох західних психологів (З. Фрейд, 
Д. Гілфорд, Г. Мерфі) характерне одностороннє розуміння мотивації 
як енергетичного аспекту досвіду та реакції, а також енергетичної  й 
динамічної функцій [79]. На противагу такому підходу І. Ільїн вислов-
лює свою точку зору, що при врахуванні стану індивіда, його можли-
востей, досвіду та ситуації в одному випадку буде вихід «енергії пот-
реби», тобто відбуватиметься процес мотивації, а в іншому – ні. Далі 
автор наголошує на інтегрованому підході до визначення терміна 
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«мотивація» і пропонує синтез динамічної та статичної (змістової) 
складових цього поняття. Таку ж об’єднавчу позицію обрав 
Р. Гуревич, він визначає мотивацію через «систему взаємопов’язаних і 
підпорядкованих мотивів діяльності особистості… Мотивація є рухо-
мою силою будь-якої людської, а звісно, і навчально-пізнавальної дія-
льності людини» [57, с. 380]. 

Деякі автори, зокрема Н. Юдіна, з позицій визначення мотивації 
через її зміст, окреслюють мотивацію комплексом факторів, що 
спрямовують і спонукають поведінку людини [220]. Також мотивація 
розглядається як «сукупність стимулів або мотивів, що мають певну 
ієрархію і виражають спрямованість особистості» [19, с.184], таку ж 
думку підтримують Д. Мазоха,  Н. Опанасенко: «мотивація – спону-
кання (стимули), що включають активність, визначають її спрямова-
ність» [113, с. 225].   

У тлумачному психологічному словнику термін «мотивація» ви-
значено як сукупність спонук, що викликають активність організму і 
визначають її спрямованість [212]. Оскільки мотив визначено 
В. Шапаром автором як спонукання до дії, усвідомлювана причина, 
що лежить в основі вибору дій та вчинків, то мотивацію автор визна-
чає як комплекс, сукупність мотивів.  

Отже, мотивація у психології та педагогіці розглядається як: 
1) сукупність факторів, що підтримують і спрямовують поведі-

нку (Бордовская Н.); 
2) сукупність мотивів;  
3) певний намір, що викликає активність особистості, а також 

визначає її направленість; 
4) процес психічної регуляції певної діяльності. 

Тривалий процес активізації спонукальних сил поведінки та діяння 
особистості в роботі О. Киричука [150, с. 245] називається мотиву-
ванням.  Тобто процес регуляції поведінки – утворення її стимулів 
та мотивів –  автори називають не мотивацією, а мотивуванням. За-
значається, що формування «активного стану» тих чи інших потреб, 
хотінь, бажань, що відповідають змісту ситуації та індивідуальній 
оцінці особистості, є мотивуванням особистості, а вказаний «стан ак-
тивації», що є складним комплексом спонук діяння особистості в цій 
ситуації, є мотивацією діяння.  
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Мотивація визначається «як складний комплекс мотивів»  , який 
утворюється внаслідок оволодіння індивідом учинковою ситуацією  
[150, с. 245 ].  

Надаючи мотивації певної динамічності, ми вважатимемо, що  
 
 
 
Логічний аналіз ключових понять, використовуваних  в моногра-

фії,  вимагає узагальнення для терміна «мотивація навчально-
пізнавальної діяльності». 

У процесі загального визначення поняття «діяльність» можна за-
значити, що «це форма активності, сукупність дій, що викликаються 
мотивом» [209, c. 102].  

За визначенням О. Власової «Навчальна діяльність – це один із 
основних видів діяльності людини, спрямований на її саморозвиток 
через опанування способами предметних і пізнавальних дій, узагаль-
нених за формою теоретичних знань» [36, с. 108].  

Під навчально-пізнавальною діяльністю (НПД) студентів/учнів ми 
розуміємо процес пошуку та здобуття знань студентами/учнями,  ре-
зультатом чого є  формування  в них умінь, знань і навичок. 

Як зазначає Г. Кашканова: «Формування мотивації навчально-
пізнавальної діяльності означає створення певного функціонального 
стану індивідуального мотиваційного поля, яке, узгоджуючись з ін-
шими індивідуальними полями, складає колективне мотиваційне по-
ле» [85], тобто створення загального позитивного ставлення до пред-
мета, що вивчається. 

В нашій роботі формування мотивації НПД ми визначили як про-
цес  зовнішнього цілеспрямованого впливу на мотиваційну сферу осо-
бистості спеціальними прийомами, методами, засобами, в результаті 
чого утворюється стійкий інтерес до навчальної дисципліни, навчаль-
ного процесу (навчання в цілому),  внутрішнє бажання до саморозвит-
ку, до опанування нових знань. 

Визначивши мотивацію через сукупність мотивів логічним кроком 
дослідження проблеми мотивації навчальної діяльності є визначення 
поняття мотиву. 

До 1990 року в психології існувало щонайменше 50 теорій моти-
вації, різних напрямків у підході до трактування поняття мотиву, од-

мотивація – це сукупність, система взаємопов’язаних  
і підпорядкованих мотивів діяльності особистості. 
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нак вони  сходяться в одному – поняття мотиву базується на одному 
конкретному психологічному феномені, який є різним у різних авто-
рів.  

Мотив – одне з найважливіших і разом з тим нечітко визначених 
понять. Зміст терміна в його початковому значенні (від лат. moveo – 
надавати руху, штовхати), тобто мотив  – це те, що надає руху і є по-
штовхом. У роботі [19, с. 184] зазначається: «Частина доcлідників під 
мотивом розуміє психічне явище, яке стає бажанням до дії». Інші вва-
жають, що мотив – це свідома причина, яка лежить в основі вибору 
дій та вчинків особистості.  

В. Шапар наводить найпоширеніші у психології та педагогіці де-
фініції поняття мотиву:  

1) чинник до дії, що безпосередньо випливає із задоволення пот-
реб суб’єкта, інтегральний синтез внутрішніх і зовнішніх умов, що 
спричинюють  активність суб’єкта; 

2) мотив – предмет, матеріальний або ідеальний, що спонукає і ви-
значає вибір спрямованості діяльності; 

3) усвідомлювана причина, що лежить в основі вибору дій та вчи-
нків особистості [214]. 

Визначення мотиву через «внутрішнє спонукання особистості до 
того чи іншого виду активності» наведено Н. Бордовською, А. Реан 
[19, с.184].  

Мотив, як підстава до дії, вчинку чи наміру, починається з виник-
нення потреби особистості і закінчується виникненням конкретного 
наміру [123]. 

І. Ільїн розглядає мотив з моністичної точки зору [79]. Автор виді-
ляє декілька підходів до поняття мотиву, розглядаючи мотив як пот-
ребу, як мету, намір, властивість, стимул, стан, формулювання, за-
доволення. Коротко розглянемо кожну з теорій, які охарактеризовує 
дослідник. 

Мотив як потреба. У сучасній психології (зокрема, в багатьох ро-
ботах А. Маслоу) потребу розглядають переважно як системну реак-
цію, поштовх до дії. Потреба – це відображення у свідомості бажання 
чогось у конкретний момент, яке часто переживається як внутрішня 
напруга (стан потреби) і яке спонукає психічну активність, що 
пов’язана з цілепокладанням. Також потребу розглядають як певне 
самопочуття індивіда. Це самопочуття, стан,  що відображає діяльніс-
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ну активність, яка залежить від умов перебування індивіда. [180]. 
Аналогічну думку можна знайти у роботі Маслоу, який вважає, що за 
відправну точку при створенні мотиваційної теорії найчастіше бе-
руться специфічні потреби, які прийнято називати фізіологічними по-
требами [123]. Дослідник зауважує, що коли в людині домінує певна 
потреба, то змінюється також вся його філософія майбутнього. [122, с. 
62]. Він  також класифікує потреби на базові потреби (фізіологічні по-
треби, потреби у безпеці і приналежності та любові, потреби у повазі, 
потреби в самоактуалізації), базові когнітивні потреби (бажання знати 
і розуміти, естетичні потреби ) і неусвідомлені потреби (які за своєю 
суттю, на думку автора, і є базовими). 

Співвідношення між потребами та мотивами І. Ільїн пропонує си-
стематизувати таким чином: 

1) між потребою та мотивом можливі далекі і опосередковані вза-
ємозв’язки; 

2) потреба дає поштовх до виникнення мотиву;  
3) потреба перетворюється в мотив після  опредмечування, тобто 

після знаходження предмета, котрий може її задовольнити; 
4) потреба – частина мотиву; 
5) потреба і є мотив [80]. 
За визначенням Т. Кудріної, «потреба – це нестаток суб’єкта в чо-

мусь конкретному, а мотив – обґрунтування рішення задовольнити 
або не задовольнити зазначену потребу». [190, с. 338]. 

Розглядаючи мотив як потребу, О. Яцишин підкреслює, що під 
час задоволення певної потреби способи її задоволення самі можуть 
перетворитися на потреби, причиною чого є переживання особистістю 
позитивних емоцій від виконання дії, щоб досягнути мети [224]. Таке 
зміщення потреб у психології називається автономізацією мотиву 
( М. Леонтьєв). 

Проте І. Ільїн, хоч і виокремлює мотив як потребу, але  зазначає, 
що повністю ототожнювати потребу з мотивом не можна, оскільки, 
по-перше, потреба не повністю пояснює причину конкретної дії або 
вчинку (одна і та ж потреба може бути задоволена  по-різному); по-
друге, мотив-потреба відділяє людину від справжньої мети, по-третє, 
прийняття потреби за мотив веде до того, що говорять про задоволен-
ня мотиву, а не потреби [81, с. 51]. 
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Мотив як мета. Метою певної діяльності може бути як предмет, 
об’єкт, так і дія. Тобто об’єкт виступає спонукальною силою до певної 
дії. Така думка є досить поширеною, наприклад, в юриспруденції як 
мотив злочину можуть бути гроші, цінні речі. 

Предмет, який з’являється насправді або в уяві людини, може ви-
кликати певну потребу, якщо її задоволення за допомогою цього 
об’єкта приносило людині втіху. В даному випадку розуміння мотиву 
ми перейдемо до поведінки типу стимул–реакція, де потреба взагалі 
не потрібна. Однак на думку Л. Божович, цей  підхід є сумнівним, зо-
крема вона вважає сумнівним те, що саме предмети спричиняють пот-
ребу [15]. 

Позиції О. Леонтьєва та К. Левіна близькі за змістом, вони вважа-
ють, що речі і події для нас не є нейтральними, а навпаки – багато з 
них впливають на нас чинять на нас певний вплив, при цьому моти-
вуючи до діяльності [81].  Погляд на мотив як на мету не може да-
ти відповіді на запитання, чому людина здійснює певний вчинок, 
оскільки, одна й та ж мета може задовольнити різні потреби, також з 
даної позиції ми не можемо говорити про силу та стійкість мотиву 
(характеристики мотиву). 

Мотив як стимул. Мотив як стимул було розглянуто психологами 
ще  минулого століття, вважалося, що мотив – це рушійна сила, сти-
мул. Мотивом почали вважати будь-яку причину, котра викликала 
стимул, а не лише сам стимул. При цьому у якості об’єктів, що спри-
чиняють діяльність людини, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні 
фактори, однак вони всі не можуть бути віднесені до мотивів. Визна-
ючи в більшості випадків мотив як спонукальну дію, психологи заду-
муються звідки вона береться, ця спонукальна енергія. Тут виникають 
розбіжності у поглядах про джерела спонукання. Одні вважають, що 
спонукання береться від потреби, а інші наголошують, що від предме-
та задоволення потреб [193]. 

Мотив як намір. Л. Божович наміри розглядає як збуджувальну 
силу у випадках, коли ухвалюється рішення, при цьому вона підкрес-
лює, що наміри виникають на базі потреб, котрі не можуть бути задо-
волені безпосередньо та вимагають проміжних ланок, які не мають 
власної стимулювальної сили. І. Ільїним зазначено: «У роботах інших 
авторів відмічається, що намір формується тоді, коли мета діяльності 
віддалена, її досягнення відкладено в часі, і є результатом впливу пот-
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реби – з одного боку, та інтелектуальної активності  людини (що 
пов’язана з усвідомленням засобів досягнення мети) – з іншого. Таким 
чином, в намірі підкреслюється інтелектуальна сторона спонуки, що 
спричиняє прийняття людиною рішення» [81, с. 59]. Однак намір не 
розкриває початкову причину дії чи вчинку (не відповідає на запитан-
ня «чому?»). 

Мотив як стійкі властивості особистості. Прихильниками такої 
точки зору були М. Медсен, Х. Мюррей  (який одним із перших пси-
хологів почав розглядати мотиви як стійкі особистісні диспозиції) 
[137], котрі вважали, що стійкі властивості особистості обумовлюють  
поведінку і діяльність такою ж мірою, як і зовнішні стимули. Власні 
індивідуальні психологічні характеристики суб’єкта безпосередньо 
впливають на формування мотиву. Однак прийняття властивостей 
особистості  за мотив не вирішує проблеми означуваності мотиву, 
оскільки багато особистісних властивостей є в більшій мірі  потреба-
ми (потребами у нових враженнях, у прагненні  до діяльності, до са-
мозбереження), хоча стійкі властивості особистості (інтереси, ідеали) 
можуть впливати на  прийняття людиною певних рішень. 

Мотив як стан. Мотив у цій теорії розглядається як створення у 
психіці особистості певного передчуття задоволення отриманого від 
конкретного предмета чи дії. На думку І. Ільїна, таке передчуття захо-
плення  може мати спонукальну силу. Проте прийняти лише певний 
стан як мотив досить складно, оскільки певний стан потреби є одним 
із видів цілі [81, с. 61]. 

Визначення мотиву через задоволення  наводить Н. Мойсеюк: 
«Мотив – це внутрішнє спонукання особистості до того чи іншого 
виду активності (діяльність, спілкування, поведінка), пов'язане із 
задоволенням певної потреби» [131, с. 217]. Прихильниками такої ду-
мки є А. Ковальов, П. Якобсон. Задоволення також розуміють  як ста-
влення до виконаної діяльності, способу життя. Довготривале захоп-
лення (вмотивованість) певною діяльністю залежить певним чином 
від позитивного ставлення суб’єкта до цієї діяльності. Отже, задово-
лення є одним із факторів, що впливає на прийняття рішення про дов-
готривалу діяльність [131, с. 63]. Розглядаючи задоволення як емоцій-
ний стан, що виникає внаслідок реалізації мотиву, можна 
стверджувати, що задоволення не може бути самим мотивом. 
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Мотив як формулювання був запропонований К. Обуховським, 
А. Левицьким та ін. К. Обуховський визначав мотив як формулювання 
цілі та засобів [146]. Мотив також можна розглядати як аргумент, тоб-
то те, чим можна оперувати. Таким чином, вербальне чи невербальне 
формулювання допомагає людині з’ясувати мету дії і дає можливість 
ухвалити рішення про початок діяльності, уявивши можливі результа-
ти. Однак, на думку І. Ільїна «в поглядах К. Обуховського залишаєть-
ся незрозумілим, як саме формулювання та вербалізація мети й засо-
бів її досягнення дає можливість людині розпочати діяльність, тобто, 
не дає можливості отримати відповідь на запитання  про  причину дій 
та вчинків» [81, 62] . І. Ільїн вважає, що доцільно поєднати існуючі 
точки зору, адже кожна з них є у чомусь правомірною. Психолог підк-
реслює, що можливість такого поєднання виникає лише «у тому разі, 
якщо розглядати мотив як складне психологічне утворення, котре 
включає в себе і потребу, й ідеальну мету, і спонуку, і намір» [146, 
с. 31]. Таку ж думку підтримує Р. Гуревич, означуючи мотиви як 
«збудники діяльності, що складаються під впливом умов життя 
суб’єкта і визначають спрямованість його активності. У ролі мотивів 
можуть виступати потреби, інтереси, нахили та емоції, установки та 
ідеали» [57]. Тобто, поняття мотиву виступає як інтегративний ком-
плекс певних чинників і факторів. Варто зазначити думку І. Ільїна: «в 
мотиві відбувається свідоме відображення майбутнього на основі ви-
користання досвіду минулого» [81, с. 83]. 

Однак в наведених міркуваннях дослідників не відображено дина-
мічну частину поняття мотиву, яка безпосередньо присутня в структу-
рі мотиву і перебуває в діалектичній єдності з його статичною части-
ною. О. Яцишин пропонує таке визначення мотиву: «інтегральне 
(системне) психологічне утворення, послідовна динаміка блоків якого 
є причиною і поясненням активності студента  в навчанні. Мотив – це 
спонука, що діє «тут і зараз» [224, с. 6].  

Деякі психологи вважають, що про істинний мотив можна судити 
лише після того, як діяльність завершена – за кінцевим результатом. 
Однак це можливо лише у тих випадках, коли результат збігається з 
очікуваним, а в більшості випадків це не так, адже в будь-якій діяль-
ності присутні також зовнішні фактори. Дослідники цього питання 
(серед яких К. Обухівський) вважають, що мотив – це вербалізований, 
осмислений збудник активності людини, перефразовуючи можна ска-



16 

зати, що мотив є усвідомленим поштовхом до дії. При такому визна-
ченні мотив набуває певної потенційної динамічності, залишаючись 
при цьому статичним. 

Узагальнюючи різні підходи до тлумачення поняття мотиву, тер-
мін «мотив» ми будемо розглядати як комплекс стимуляторів, інтег-
рованих з потребами особистості, який  спонукає особистість до ді-
яльності. Мотив має дві складові: статичну (як сталу 
характеристику) і динамічну (зосереджену на діяльнісній функції 
мотиву). 

Визначивши мотивацію як сукупність мотивів можна охарактери-
зувати її як інтегрований комплекс, сукупність стимуляторів та спо-
нук до діяльності. Тобто щодо мотиву поняття мотивації є більш ши-
ршим і  вторинним. Тому дослідження мотивації передбачає 
дослідження мотиву як первинного поняття відносно мотивації. Розг-
ляд і дослідження основних підходів до визначення поняття мотиву у 
науково-методичній літературі дає можливість систематизувати осно-
вні підходи до визначення цього феномену. 

 
Таблиця 1.1 – Основні визначення поняття «мотив» 

Мотив як… Дефінітивний аналіз Автори пропонованого  
підходу до визначення  

феномену 
1. Мотив як 
потреба 

Відображення у сві-
домості бажання чо-
гось у конкретний 
момент, внутрішня 
напруга 

А. Маслоу, О.  Скрипченко, 
Л.  Долинська, 
З. Огороднійчук, Л. Божович,  
М. Матюхіна, С. Рубінштейн 
та ін. 

2. Мотив як 
мета 

Об’єкт виступає  
спонукальною силою 
до певної дії 

О. Леонтьєв, К. Левін та ін. 

3. Мотив як 
формулвання 

Мотив виступає  
в ролі аргументу 

А. Левицький, 
К. Обухівський та ін. 

4. Мотив як 
стан 

Внутрішнє передчут-
тя захоплення від дії 
чи досягнення бажа-
ного об’єкту 

А.  Ковальов, П. Якобсон, 
Н. Мойсеюк та ін. 
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Продовження табл. 1.1 

Мотив як… Дефінітивний аналіз Автори пропонованого 
підходу до визначення  

феномену 
5. Мотив як  
стійкі власти-
вості особис-
тості 

Стійкі властивості осо-
бистості обумовлюють 
її  поведінку і діяль-
ність 

М. Медсен, 
Х. Мюррей  та ін. 

6. Мотив як  
інтегральне 
психологічне 
утворення 

Система чинників, що 
чинять вплив на особи-
стість, при чому збу-
джуючи її до діяльності 
в конкретний момент 

О. Лазурський, 
І. Ільїн,  О. Яцишин, 

Л. Міхеєва та ін. 

 
Мотиву приписують різні функції. Функції мотиву, так само як, 

власне, і поняття мотиву, мають досить широкий спектр свого тракту-
вання, однак саме функції мотиву несуть у собі відображення його 
динамічності. 

Мотив як складне інтегральне психологічне утворення повинен 
давати відповіді на запитання: «для чого?», «чому?», «навіщо?», 
«як?», «яким способом?». Тому першими серед функцій мотиву варто 
виділити збуджувальну і напрямну. Збуджувальна функція характери-
зує потенціальну силу мотиву, а напрямна – спрямованість цієї сили.  

Розглядаючи збуджувальну функцію мотиву і її зв’язок з енерге-
тикою, варто виділити  ще одну функцію – стимулювальну. Ця функ-
ція пов’язана з продовженням збудження  при здійсненні наміру. Ене-
ргетика, що виникає при стані потреби, не зникає до тих пір, поки не 
буде задоволена потреба. 

Наступна функція мотиву – керівна, вона відповідає за результат і 
способи діяльності, їй передує організаційна функція (дія подумки ор-
ганізовується, хоча фізичних проявів цього ще немає), вона йде в од-
ному блоці зі структурувальною функцією мотиву: важливість кінце-
вого результату приводить до більш чіткого аналізу ситуації, до 
більшої вербалізації шляхів. Контролювальна функція, яка здійсню-
ється не прямо, а опосередковано, через емоційний контакт, є підбло-
ком керівної функції і проявляється не завжди, а в окремих випадках, 
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тоді, коли при оцінці емоціями особистісного змісту подій, що відбу-
ваються, виникає невідповідність цього змісту мотиву. Вони ж змі-
нюють загальну направленість діяльності особистості. Мотив, на дум-
ку О. Леонтьєва, виконує смислотворчу функцію [105]. Ця функція 
ніби свідомо оцінює життєве значення для суб’єкта обставин і його 
дій в цих обставинах, тобто надає їм особистісного змісту. Однак інші 
дослідники теорії мотивів (наприклад, В. І. Ковальов) стверджують, 
що ця характеристика стосується не функції мотиву, а власне безпосе-
редньо самого поняття мотиву [95]. 

Відображальна функція мотиву, яка пояснюється тим, що суб’єкт 
перед тим, як зробити певний крок, дію відображає їх у своїй свідомо-
сті. Тобто у свідомості людини відображаються цілі та засоби їх дося-
гнення. Через відображальну функцію формуються структура та зміст 
мотиваційної сфери особистості. 

Мотив має важливі функції, серед яких в нашій роботі ми виділи-
ли такі: збуджувальну, напрямну, стимулювальну, керівну, організа-
ційну, структурувальну, контролювальну, смислотворчу, відобража-
льну. 

Для нашого дослідження важливим є визначити мотиви, які пози-
тивно впливають на навчально-пізнавальну діяльність. Для цього про-
ведемо аналіз існуючих груп мотивів. Класифікація мотивів здійсню-
ється в залежності від того, як класифікатор розуміє поняття мотиву. 
Оскільки це поняття не визначено однозначно, то чіткої класифікації 
мотивів немає, існують лише окремі підходи до класифікації. 

Зокрема, Н. Мойсеюк виділяє такі групи мотивів: безпосередньо-
спонукальні мотиви (основані на емоційних проявах особистості, на 
позитивних чи негативних емоціях), перспективно-спонукальні мо-
тиви (ґрунтуються на розумінні важливості та значущості знання вза-
галі; навчального предмета зокрема: усвідомлення світоглядного, 
соціального, практично-прикладного значення предмета, тих чи ін-
ших конкретних знань і зв'язок навчального предмета з майбутнім са-
мостійним життям), інтелектуально-спонукальні мотиви (базуються 
на одержанні задоволення від самого процесу пізнання; інтерес до 
знань, допитливість, намагання розширити свій культурний рі-
вень, оволодіти певними уміннями і навичками, захопленість самим 
процесом вирішення навчально-пізнавальних задач і т. п.) [131, 
с. 219]. 
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Іншу класифікацію мотивів діяльності дає у своїй роботі 
Л. Божович. Вона розділяє мотиви на безпосередні та опосередковані. 
Безпосередніми  мотивами науковець називає мотиви, які «походять 
від самої діяльності, справляють безпосередній вплив на суб’єкт, до-
помагаючи йому долати труднощі, які заважають цілеспрямованому й 
систематичному її здійсненню» [17, с. 36]. Опосередковані мотиви 
Л. Божович описує як «породжені всім соціальним контекстом, в яко-
му проходить життя суб’єкта», крім того вона зазначає, що опосеред-
ковані мотиви впливають на особистість таким чином, що людина 
може виконувати діяльність, навіть у випадку, коли діяльність їй не 
буде подобатися.  

Тобто, маючи справу з безпосередніми мотивами особистість 
отримує задоволення від здійснення своєї діяльності, опосередкована 
мотивація стосується випадку, коли людина свідомо скеровує свою 
діяльність і визначає її потрібність з урахуванням важливості отри-
мання результатів. Схожа класифікація мотивів присутня в роботі 
В. Шахова [46], де мотиви  класифіковано на зовнішні та внутрішні. 

Як основну характеристику зовнішніх мотивів автори наводять та-
ку: людина виконує певну дію, поводить себе певним чином, однак 
причина цього  – досягнення мети, яка знаходиться за межами цієї дії. 
Студенти та учні із зовнішньо орієнтованою мотивацією в навчально-
пізнавальній діяльності націлені не на здобуття певних успіхів та ре-
зультатів таких, наприклад, як утвердження власного авторитету та 
поваги серед товаришів через досягнення високих результатів, праг-
нення стати гарним фахівцем, уникнути покарання і осуду знайомих, 
батьків та адміністрації за неуспішність у навчанні. Навпаки в цьому 
випадку навчально-пізнавальна діяльність виступає способом отри-
мання задоволення від досягнення мети, яка не пов’язана із навчан-
ням.  

До зовнішньо орієнтованої мотивації можна віднести такі мотиви: 
широкі соціальні мотиви (основна характеристика яких – відповіда-
льність особистості перед соціумом за своє навчання), мотиви само-
ствердження (їх основна характеристика – прагнення особистості 
здобути авторитет серед оточуючих), соціального співробітництва 
(основна характеристика – підтримання хороших відносин з оточую-
чими).  
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Внутрішньо орієнтована мотивація особистості характеризується 
її націленістю на одержання конкретного результату від певної діяль-
ності та досягнення поставленої мети. До внутрішньо орієнтованої 
мотивації належать такі мотиви: широкі пізнавальні мотиви (особис-
тість зацікавлена в одержанні нової цікавої інформації) навчально-
пізнавальні мотиви (особистість зорієнтована не просто на новій ін-
формації, а й на способах її одержання). 

М. Сметанський до внутрішньої мотивації відносить зацікавлення 
процесом і результатами професійного становлення, до зовнішньої – 
страх перед викладачем, прагнення отримати високий бал [183, с. 9].  

Поділу мотивів на внутрішні (пов’язані зі змістом діяльності та про-
цесом її виконання) та зовнішні (безпосередньо не стосуються змісту на-
вчальної діяльності) дотримуються у своїх  роботах Л. Божович, 
А. Вербицький, О. Леонтьєв, П. Якобсон. В одній зі своїх робіт 
О. Леонтьєв писав: «суспільні умови несуть в собі мотиви і цілі» [81, 
с. 104]. Тобто мотивація певної діяльності, яка базується на виключно 
зовнішніх факторах, є зовнішньою. Однак проти такого поділу мотивів 
на зовнішні та внутрішні виступає І. Ільїн. Він вважає, що мотиви, на ві-
дміну від стимулів, що викликають процес мотивації і можуть бути як 
зовнішніми, так і внутрішніми, є виключно внутрішніми (інтероцептив-
ними). Коли говорять про зовнішню мотивацію і мотиви, то мають на 
увазі або зовнішній вплив інших людей, або привабливість певних 
об’єктів. Тобто, аналізуючи цю точку зору та порівнюючи її з поперед-
ньою, можна зазначити, що вчений відкидає існування зовнішніх моти-
вів, а називає їх стимулами, привабливістю об’єктів. Цю думку підтри-
мують Н. Бордовская, А. Реан, які дотримуються думки, що мотиви не 
потрібно класифікувати на зовнішні та внутрішні. [19]. А. Реан і 
Я. Коломинський пропонують виділяти позитивні та негативні мотиви 
[165, с. 58], вони вважають, що власне зовнішні мотиви можуть бути по-
зитивними (мотиви успіху,  досягнення) і негативними (мотиви уник-
нення, захисту) [19 c. 185]. «Плідним ми вбачаємо підхід, базований на 
виділенні мотивів: а) позитивних по своїй суті; б) негативних» [19, 
с. 186]. У своїй роботі І. Ільїн наводить фактори, що їх виділив А. Гебс, 
які сприяють формуванню у студентів позитивного мотиву до навчання: 

• усвідомлення близьких та далеких цілей навчання; 
• усвідомлення теоретичної та практичної значущості засвоюва-

них знань; 
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• емоційна форма викладеного матеріалу; 
• наведення перспективних ліній у розвитку наукових понять; 
• професійна направленість навчальної діяльності; 
•   вибір завдань, які створюють проблемні ситуації у структурі 

навчальної діяльності; 
• присутність допитливості і «пізнавального психологічного клі-

мату в навчальній групі» [81, с. 266]. 
Деякі педагоги та психологи вважають, що єдиної системи класи-

фікації мотивів не існує. Цю думку підтримує І. Ільїн: «Взагалі ж за-
гально прийнято, що єдиної класифікації мотивів, яка б задовольняла 
усіх, немає». [81, c. 140]. Проте в нашому дослідженні ми будемо до-
тримуватися класифікації, запропонованої Н. Бордовською, 
А. Реаном, Я. Коломинським, в якій поділ мотивів відбувається за 
принципом «позитивний-негативний». 

В. Михайловим виділено такі групи мотивів: професійна мотива-
ція, пізнавальні мотиви, прагматичні мотиви, широкі соціальні моти-
ви, мотиви соціального та особистісного престижу [155, с. 238]. Се-
ред виділених мотивів важливими позитивними мотивами, на нашу 
думку, є  професійний мотив, пізнавальний мотив, мотив досягнення 
успіху (в який включено широкі соціальні мотиви, мотиви соціально-
го та особистісного престижу), до негативних віднесемо прагматичні 
мотиви, мотив уникнення неприємностей. 

Досліджуючи поняття мотиву, важливо виділити деякі його харак-
теристики. Силу мотиву, його стійкість вважають динамічними або 
енергетичними характеристиками.  

Повнота усвідомлення структури мотиву, впевненість у правиль-
ності вибору, направленість мотиву – особистісна, індивідуальна чи 
суспільна, колективна – це характеристики, що утворюють групу змі-
стових характеристик мотиву. 

У своїй роботі О. Власова відмічає, що в залежності від ставлення 
учнів  до навчання (що справедливо і для студентів) можна виділити 
змістові та динамічні характеристики мотивації навчання [36, с. 129]. 
Далі автор аналізує ці характеристики таким чином. До змістових ха-
рактеристик відносять ті фактори, які пов’язані з внутрішніми особли-
востями навчальної діяльності: 

• дієвість мотиву, яка характеризує перехід спонукання в реаль-
ну дію; 
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• процесуальний або результативний характер мотивації (спря-
мованість учня/студента на результат або спосіб діяльності); 

• здатність учня/студента до субпідрядного впорядкування своїх 
мотивів, а надалі – й до усвідомлення цієї ієрархії [36, с.129]. 

«Динамічними характеристиками мотивації учіння вважають такі: 
стійкість мотиву; емоційне забарвлення (приємне-неприємне) та 
мoдальність (за критерієм досягнення–уникання певної ситуації учін-
ня); ступінь задоволеності–незадоволеності мотивом; швидкість вини-
кнення; сила мотиву та його інтенсивність і перемикання» (що вже 
було зазначено вище) [36, с. 129].  

Сила мотиву визначається інтенсивністю та потужністю мотива-
ційного збудження. Фізіологи вважають, що воно залежить від гіпота-
ламуса, який приходить у стан збудження під впливом певних речо-
вин в організмі людини. «Гіпоталамо-ретикулярні центри здійснюють 
першочерговий активуючий вплив на кору головного мозку. Таким 
чином гіпоталамус виступає у ролі генератора енергії, яка необхідна 
для формування збудження до дії» [81, с. 125]. Під силою мотиву ро-
зуміють також силу мотиваційного напруження або потужність «мо-
тиваційного поля», що виникає перед та у процесі певної діяльності. 
Сила мотиву певною мірою залежить від того, як успішно закінчилася 
«боротьба мотивів». Є різні підходи до розуміння поняття «боротьби 
мотивів». Деякі вчені вважають, що це процес блокування особистіс-
тю прийняття мотиву (М. Демін), інші вважають, що це конкурування 
різних збуджень (В. Вілюнас). І. Ільїн зазначає, що боротьба мотивів – 
складний процес ієрархізації мотиваторів, а не мотивів в цілому. [81, 
c. 137]. В цьому процесі важливу роль відіграють ціннісні переконан-
ня людини – те, що для неї є важливим не просто в даний момент ча-
су, а в житті взагалі, тобто більш сильний збудник – потреба, цінність 
–  гальмує більш слабкий збудник. Така боротьба мотивів відбуваєть-
ся тоді, коли мотив ще не сформований. Сформований мотив запуска-
ється в дію, і всі фактори, чинники, які можуть впливати на прийняття 
рішення зникають – витісняються зі свідомості. З цього часу можна 
говорити про силу мотиву. Цю характеристику можна оцінити за кіль-
кома показниками, головний із яких – ефективність діяльності, тобто 
чим більше виражений інтерес людини до певного предмета, об’єкта, 
діяльності, тим краще людина виконуватиме діяльність.  
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Наступною важливою характеристикою мотиву є його стійкість. 
Вона включає в себе цільову спрямованість суб’єкта в часі на вико-
нання певної задачі чи розв’язання проблеми.  

Отже, мотив як складне психічне утворення має низку характерис-
тик, виконує певні функції і є первинним об’єктом стосовно мотивації 
діяльності. 

Важливим поняттям, що безпосередньо стосується мотивації, є 
мотиваційна сфера. 

В. Клачко підкреслює «навчання, як і будь-яка інша діяльність, за-
знає впливу певних стимулів, спонукань, що виступають у ролі ру-
шійних сил навчальної активності учня/студента» [87, с. 13]. При чо-
му мотивацію (або мотиваційну сферу) утворює сукупність стимулів, 
інтересів особистості, почуття власної гідності, певні переконання; та-
кі диспозиції, з іншого боку, є потребами особистості. Як бачимо, ав-
тор вводить поняття мотиваційної сфери як синоніма мотивації. Таку 
думку підтримує Р. Нємов, вважаючи  мотиваційну сферу всією наяв-
ною в людини сукупністю мотиваційних утворень [140, с. 394]. На 
противагу цій думці існує інша точка зору на мотиваційну сферу. 
І. Ільїн виділяє певну схему взаємопов’язаних компонентів: мотив–
мотивація–мотиваційна сфера [81, с. 52], кожен наступний компо-
нент є узагальненням попереднього і базується на ньому, останній є 
найширшим поняттям. 

В нашій роботі ми будемо дотримуватися останньої схеми щодо 
мотиваційних категорій, запропонованої І. Ільїним. Мотиваційна сфе-
ра має досить складну структуру, в ній мотиви розміщуються в певній 
послідовності, залежно від «важливості» мотиву. Для неї характерна 
полімотивованість, структурність та ієрархічність мотивів. [17], [105] 
Мотиви, об’єднуючись у групи, займають певні ланки у свідомості 
особистості, вибудовуючись в цілісну ієрархічну структуру. Р. Нємов 
під мотиваційною сферою розуміє «всю наявну в даної людини суку-
пність мотиваційних утворень і диспозицій (мотивів), потреб і цілей, 
атіт’юдів, поведінкових патернів, «інтересів» [140, с. 394]. Мотива-
ційну сферу також визначають як  «мотивацію в широкому значенні 
слова» [87, с. 52]. В нашій роботі під мотиваційною сферою ми розу-
міємо ту частину психіки людини, в якій відбувається формування 
мотивації (усвідомлення потреб, перехід потреб в мотиви – активізу-
вання спонукальних сил поведінки і діяння, динамічна та гнучка ієра-
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рхізація мотивів). Для мотиваційної сфери характерна її усталеність та 
стійкість. Стійкість  – характеристика мотиваційної сфери – виявля-
ється у збереженні дієвості та функціональності тих мотивів, які вже 
сформовані.  

На формування мотиваційної сфери особистості впливає чимало 
чинників: як внутрішній стан людини (вже сформовані ідеали, пере-
конання),  так і зовнішні умови та оточення. В цьому процесі важливу 
роль відіграє  ієрархічна будова мотиваційної сфери, тобто, яке саме 
місце займає той чи інший мотив у загальній структурі мотивів особи-
стості: мотиви можуть пересуватися з одного щабля важливості на 
інший, пріоритетність мотивів при цьому змінюється  

Формування мотивації будь-якої діяльності, і зокрема, навчально-
пізнавальної, не є одностороннім процесом. В ньому бере участь як 
особа або декілька осіб, що активно впливають на емоційно-вольову 
підструктуру особистості, так і власне носій цієї підструктури. Тобто, 
фундаментальною в даному процесі є «чутливість» людини. Оноре де 
Бальзак писав: «Існують ніжні натури: чужі думки заглиблюються в 
них і роблять знищення; є також натури, потужно озброєні, черепи з 
мідною бронею; воля інших плющиться об них, падає як куля, відбита 
від стіни; є іще одні натури, в’ялі та крихкотілі, чужі ідеї вгрузають в 
них як ядра, що потрапили в м’який ґрунту редутів» [6]. Для форму-
вання мотивації має величезне значення розвиток інтелекту. Легкість 
формування мотиву спостерігається, з одного боку, у людей з низьким 
рівнем інтелекту, з іншого боку у людей високої духовної культури.  

Існує так званий оптимум мотивації Він забезпечує найкращу 
якість виконання роботи. Ця залежність відома під назвою закону  
Йєркса-Додсона і означає, що у випадку складного завдання оптимум 
досягається при слабкій мотивації, тоді як легкому завданню відпові-
дає сильна мотивація [99]. Викладач як керівник навчального процесу 
визначає оптимум зовнішніх стимулів та чинників, які необхідні для 
формування мотивації. 

Серед багатьох факторів, які впливають на мотивацію діяльності, 
психологами та педагогами – дослідниками цієї проблеми – виділено 
також інтерес як один із важливих поштовхів до діяльності. Для на-
вчальної діяльності важливим є високий рівень пізнавальних мотивів 
(інтересів). 
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Інтерес змушує, спонукає особистість знаходити шляхи і способи 
задоволення внутрішньої потреби. Як зазначає С. Парфілова, «найва-
жливішим мотивом, який постійно спонукає людину до пошуку істи-
ни, є пізнавальний інтерес» [153, с. 81]. 

Розглянувши основні мотиваційні категорії – мотив, мотивацію, 
мотиваційну сферу – зупинимося на процесі формування мотиву, як 
первинного поняття відносно мотивації.  

Процес формування мотиву, як власне і саме поняття мотиву, ви-
значено у педагогіці та психології неоднозначно. І. Ільїн наводить де-
кілька підходів до процесу утворення мотиву: структурно-
психологічний підхід, біологізований (морфо-функціональний), геш-
тальт-підхід [81]. 

Структурно-психологічний підхід, за В. Ковальовим, можна пода-
ти такою схемою: виникнення потреби → усвідомлення → «зустріч» 
потреби зі стимулом → трансформування потреби в стимул і його ус-
відомлення [95]. 

Синонімічну думку висловлює Я. Крушельницька [99], яка підкре-
слює, що мотиви формуються поетапно. 

Перший етап характеризується усвідомленням спонукання, яке 
містить усвідомлення його предметного змісту, способів дії і резуль-
тату. Усвідомлене спонукання виступає мотиваційною одиницею, 
якою можуть бути потреба, схильність, бажання. Другим етапом є 
прийняття мотиву. Щоб усвідомлене спонукання перетворилося на 
особистісний мотив, воно повинно бути внутрішньо прийняте люди-
ною, тобто співвіднесене з ієрархією особистісних цінностей. Третій 
етап пов’язаний з реалізацією мотиву, на якому його спонукальна 
функція поєднується з функцією задоволення потреби. Якщо немож-
ливо реалізувати прийнятий мотив, то у працівника виникає фрустра-
ція. Фрустрація – це психічний стан людини, викликаний об’єктивно 
непереборними (або суб’єктивно так сприйнятими) труднощами ви-
конання завдання, досягнення мети. Наслідком цього може бути зни-
ження самооцінки і рівня домагань. На четвертому етапі мотив за-
кріплюється в характері людини, перетворюється на властивість 
особистості, тобто на потенційні спонукання. Кінцевим етапом у роз-
витку мотивів є актуалізація потенційних спонукань, тобто відповід-
ний вияв їх як рис особистості в умовах внутрішньої або зовнішньої 
необхідності. Стосовно мотиваційної сфери такими рисами є мотив 
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досягнення успіхів і мотив уникнення невдач. Прихильником біологі-
зованого (морфо-функціонального) підходу є Д. Колесов. Формування 
збудження, що направлене на задоволення потреб, проходить низку 
стадій (так званих зон): збудження потреби спочатку потрапляє в зону 
еталонів потреб, де переключається з однієї потреби на іншу, таким 
чином відбувається задоволення однієї потреби за рахунок іншої, далі 
– зона представництва потреб, наступна стадія – зона опрацювання 
збудження потреби, в якій збудження потреби двічі конкретизується, 
тобто ніби прив’язується до реальності і узгоджується з нею, тут, вва-
жають, і відбувається процес формування мотиву; наступними зонами 
є формування програми дії та зона підкріплення [81, с. 73]. 

В межах гештальт-підходу виділено шість фаз актуалізації та за-
доволення потреби при взаємодії людини з зовнішнім середовищем: 
відчуття стимулу–його усвідомлення–збудження-початок дії–контакт 
з об’єктом–відступ (повернення у попередній стан) [81, с. 74]. І. Ільїн 
зауважує, що ці фази можуть чітко диференціюватися або накладатися 
одна на одну. 

Ми вважаємо, що формування мотиву та його стадіальність пев-
ною мірою залежать від кількості та структури стимулів, які вплива-
ють на особистість. Також у процесі формування мотиву велике зна-
чення має сам індивід, у якого формується мотив. Якщо після 
зовнішнього впливу, застосування певних стимуляторів  в індивіда 
з’явилися свої власні погляди та переконання важливості певного пи-
тання чи діяльності, з’явилося бажання до здійснення певної діяльнос-
ті, то вважатимемо, що в мотиваційній сфері особистості активізував-
ся новий мотив, тобто відбувся процес формування мотивації.  

 

1.2. Стан сформованості мотивації навчання  
студентів технічних спеціальностей 

Строгого визначення поняття «технічних спеціальностей» немає, 
тому до технічних спеціальносте можна віднести такі: «Електротехні-
чні системи електроспоживання», «Апаратура радіозв’язку, радіомов-
лення і телебачення», «Виробництво електронних засобів», «Біотехні-
чні та медичні апарати і системи», «Телекомунікаційні системи та 
мережі», «Лазерна та оптоелектронна техніка» тощо.   
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Як зазначає О. Сидоренко питання про вимірювання мотивів на-
вчальної діяльності у психології та педагогіці є проблемою [174]. 

З одного боку, це пояснюється неоднозначністю суті того поняття, 
що вимірюється, з іншого – проблема полягає в труднощах при фіксу-
ванні вимірів певних психологічних явищ, що є дещо проблематич-
ним, оскільки «специфіка психологічного дослідження поки все ще 
зводиться до традиційного приписування рангів і чисел явищам насті-
льки тонким, невловимим і динамічним, що очевидно до них може бу-
ти застосована принципово інша система реєстрації та оцінки» [174, 
с. 5]. 

Цією системою може виступати вербальний спосіб побудови дос-
лідження, оскільки «вербальний спосіб дозволяє будувати шкали і 
врешті-решт, переходити до числових показників» [220]. 

Проте вербальний спосіб не може бути застосований як єдиний 
для оцінки динамічного явища мотивації. 

Ми підтримуємо думку, запропоновану Дж. Келі, про те, що пси-
хологічні процеси, які відбуваються у конкретного індивіда, можна 
математично описати, виходячи із суджень цього індивіда [192]. Про-
довжуючи цю думку, О. Яцишин зазначає: «Це означає, що вимірю-
вання динамічних характеристик мотивації навчальної діяльності стає 
можливим за умови використання методів, які ґрунтуються на інтрос-
пекції та самозвіті особистості» [220]. До таких методів збору інфор-
мації віднесемо анкетування, опитування, бесіди. 

Формуючи мотивацію студентів до навчання, ми звертаємо особ-
ливу увагу на формування  пізнавального мотиву (мотиву набуття 
знань), мотиву отримання професії (професійного  мотиву), мотиву 
досягнення успіху – тобто на формування позитивних мотивів. Важ-
ливим для цього процесу є діагностування наявних мотивів у студен-
тів.  

Для аналізу мотивів навчально-пізнавальної діяльності, ми вико-
ристовували такі  методи: бесіда, опитування, анкетування. 

Бесіди як один із факторів визначення мотивів навчальної діяль-
ності мають проводитися як індивідуально, так і з групою. Вербаль-
ний спосіб дослідження – бесіда – зручний тим, що дозволяє студен-
там у процесі розмови виявити мотиви, що є усвідомленими; в процесі 
вербальної передачі інформації відбувається, в першу чергу, озвучен-
ня тих мотивів (потреб), які є першочерговими, усвідомленими.  
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Анкетування також має свої переваги у застосуванні: 
об’єктивність, зручність у часі, висока ймовірність чесності при опо-
середкованому анкетуванні. Однак анкетування вимагає від піддослі-
дних високого рівня самоаналізу та чесності для об’єктивності резуль-
татів. 

Для характеристики сформованості мотивів навчальної діяльності, 
як ми зазначали, у студентів важливо синтезувати кілька аспектів: 
професійний мотив, мотив потреби в досягненні успіху та остраху 
невдачі (уникнення неприємностей), пізнавальний  мотив, прагматич-
ний мотив. 

Формування ставлення у студентів до навчальних дисциплін базу-
ється на сформованій мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
(сюди можна віднести професійний, навчально-пізнавальний мотиви, 
мотив досягнення успіху). Воно зумовлено: 

• важливістю предмета; 
• інтересом до певної галузі знань і до даного предмета як її час-

тини; 
• якістю викладання; 
• мірою важкості оволодіння цим предметом, виходячи із влас-

них здібностей; 
• стосунками з викладачем предмета; 
• авторитетністю викладача. 
Сформованість мотивації студентів до певної діяльності можна 

охарактеризувати шляхом діагностики  орієнтації їх на успіх (мотив 
потреби в досягненні успіху) чи невдачу (мотив уникнення неприємно-
стей).  

Мотивація успіху (мотив потреби в досягненні успіху) має пози-
тивний характер. Можна виділити основні характеристики особистос-
ті з мотивацією, направленою на успіх: ініціативність, активність, на-
полегливість, віра у власні сили, прагнення до успіху і позитивних 
результатів, незалежність діяльності від зовнішнього контролю, пряма 
залежність між активністю людини та бажанням досягнути успіху, ви-
сока, рідше – середня самооцінка.  

Дуже часто вони вибирають завдання середньої, а іноді навіть за-
вищеної складності, однак найчастіше ставлять перед собою цілком 
реальні цілі, які можна досягти. 
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Ставлення до часу у таких людей як до «цілеспрямованого та 
швидкого», а не як до «плинного безцільно» [19, с. 187]. 

Стосовно процесу навчання, то цікавість до конкретних завдань 
зростає пропорційно росту складності завдань. Зі зменшенням часу 
продуктивність таких студентів зростає.  

Мотивація страху невдачі (мотив уникнення неприємностей) сто-
сується  негативної сфери. Основні характеристики особистості з мо-
тивацією, направленою на невдачу: пріоритетом в будь-якій діяльнос-
ті, а зокрема і в навчально-пізнавальній, є уникнення осуду та 
покарання, стимул діяльності – страх негативних наслідків, уникнення 
осуду товаришів, батьків, знайомих (характеристика вузьких соціаль-
них мотивів), страх санкцій з боку адміністрації, страх виглядати най-
гіршим серед оточуючих, страх неприйняття оточуючими, занижена 
самооцінка, обернена пропорційність між підвищенням складності за-
вдання та продуктивністю праці особистості.  

Для людей такого типу мотивації стосовно конкретної діяльності 
характерний дуалізм в характері поставлених перед собою цілей: з од-
ного боку це можуть бути завдання надзвичайно складні та недосяжні, 
з іншого – дуже прості, які не вимагають  великих витрат сил та енер-
гії, часто такі особистості малоініціативні [19, с. 188]. 

Якщо під час розв’язання певного завдання студент/учень зіткнув-
ся з труднощами і певним нерозумінням, то його цікавість до цього 
завдання буде зменшуватися. Причому не матиме значення ким саме 
було вибране це завдання: власноруч чи запропоноване кимось.  

Важливо зауважити, що в залежності від виду діяльності мотива-
ція може набувати іншого характеру. Обидва види діяльності мають 
обґрунтоване психолого-фізіологічне підґрунтя. І. Ільїн пояснює це 
мотиваційним досвідом, на базі якого формуються позитивні та нега-
тивні мотиви. Так, він зазначає: «В залежності від знака останнього 
(позитивних чи негативних емоцій) пережита потреба з об’єктом її за-
доволення може стати цінністю або антицінністю для цієї людини, во-
на не проти при кожному можливому випадку актуалізувати позитив-
ні ситуації» [79, с. 146]. 

Для діагностики мотивації успіху та мотивації страху невдачі ви-
користовують методику «Потреба в досягненні», «Мотивація успіху 
та невдачі» (Додатки А, Б). 
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Стан професійного мотиву відображається на успіхах у навчанні 
студентів.  

Вступаючи до вищого навчального закладу на одну спеціальність 
абітурієнти мають майже однакові вміння і здібності. Проте з моменту 
вступу ранжування відбувається не за рівнем вмінь, а за рівнем сфор-
мованості мотивації, зокрема професійного мотиву. «Очевидно, в коло 
проблем, пов’язаних з вивченням ставлення студентів до вибраної 
професії, повинен бути внесений перелік питань. Це: 

1) задоволеність професією; 
2) динаміка задоволеності професією від курсу до курсу; 
3) фактори, що впливають на формування задоволеності: соціа-

льно-психологічні, психолого-педагогічні, диференціально-психоло-
гічні, в тому числі і статевовікові; 

4) проблеми професійної мотивації або, іншими словами, систе-
ма та ієрархія мотивів, що визначають позитивне і негативне ставлен-
ня до вибраної професії» [19, с. 192]. 

Деякі психологи-дослідники проблем професійної мотивації стве-
рджують, що студенти перших курсів переважно задоволені обраною 
професією. Вони пояснюють це тим, що у студентів присутнє певне 
ідеалістичне, мрійне ставлення до професії.  

Інші дослідники вважають, що 30–50 % першокурсників різних 
ВНЗ хотіли б змінити обрану ними спеціальність. (Аналогічні дані 
отримано в нашому дослідженні). Викладачеві доцільно знати про 
стан професійного мотиву в конкретній групі, для того, щоб він міг 
сприяти зміні ситуації на краще. Зокрема, може наводити різноманітні 
факти розвитку дисципліни та її застосування на сьогоднішній день.  

Водночас зі зміною ставлення до професії може відбуватися роз-
чарування в навчальному процесі у ВНЗ, причиною чого можуть бути 
різні фактори іноді і методично нижчий рівень викладання дисциплін 
порівняно зі школою. Тому кожен викладач повинен мати за мету по-
стійне самовдосконалення та постійний  професійний розвиток.   

Професійний мотив характеризується також розумінням доцільно-
сті вивчення деяких фундаментальних та технічних дисциплін (вони є 
індивідуальними, в залежності від спеціальності). При вивченні техні-
чних, фундаментальних дисциплін студенти технічних спеціальностей 
не усвідомлюють їх зв'язок з майбутньою професією, а тому при їх 
вивченні доцільно показати цей зв'язок, що збільшить рівень профе-



31 

сійного мотиву. Як зазначає В. Михайлова, «…ціннісне ставлення до 
навчальних предметів чинить безпосередній вплив на інтенсивність і 
якість навчальної роботи студентів, причому активність навчання за-
лежить від усвідомлення важливості навчальних дисциплін для май-
бутньої професії, а якість і результати навчальної роботи – від цікаво-
сті до них» [155, с. 272]. 

Не менш важливим є той факт, що позитивне ставлення до майбу-
тньої професії впливає певним чином на здатність студентів долати 
труднощі в навчальній діяльності. Так, студенти з позитивним став-
ленням до майбутньої професії  бачать причини труднощів та шляхи 
їх вирішення в суб’єктивних психологічних факторах, тоді як студен-
ти з негативним ставленням до майбутньої професії пов’язують при-
чини труднощів із зовнішніми педагогічними умовами [155, с. 273].  

Для оцінки загального рівня сформованості мотивів навчально-
пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей було ви-
користано методику «Мотивація навчання у ВНЗ» (Додаток В). У дос-
лідженні взяли участь студенти технічних спеціальностей Вінницького 
національного аграрного університету та Вінницького національного 
технічного університету. В анкетуванні взяли участь 163 студенти.  

Майже 70 % опитаних студентів першого курсу не можуть з упев-
неністю сказати, що обрана ними професія є дійсно важливою, а на-
впаки схиляються до думки, що вона не є такою. І лише решта студен-
тів погоджуються з твердженням про важливість обраної професії.    

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати про недо-
статню професійну вмотивованість студентів технічних спеціальнос-
тей, а це негативно впливає на мотивацію навчання в цілому. Достат-
нім та високим рівнем розвитку професійного мотиву можна вважати 
стан, за якого у студента присутній інтерес до обраної професії.  

Із твердженням «Коли мені доводиться братися за складне завдан-
ня, а часу мало, я працюю набагато гірше, повільніше» погодились 
54 % опитуваних студентів, а 46 % опитуваних студентів не погоди-
лись з таким твердженням, що вказує на  низький рівень мотиву пот-
реби в досягненні. 

До характеристики сформованості мотивів студентів на етапі діаг-
ностування важливо внести аналіз сформованості пізнавального моти-
ву (мотиву набуття знань).  Із твердженням  «Мені подобаються теми, 
що пропонуються для вивчення, я хочу брати участь в їх обговоренні»  
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погодилися лише 35 % опитуваних студентів, 51 % студентів, що бра-
ли участь в опитуванні, не погодилися із цим твердженням, і 14 % 
студентів відповіли частково позитивно.  

Для студентів із високим та середнім рівнем мотиву навчання ха-
рактерне зацікавлення навчальним процесом, матеріалом, що вивча-
ється, студенти відчувають потребу у здобутті нової інформації, нових 
знань, усвідомлюють їх важливість. У них  присутнє бажання розібра-
тися в кожній темі, зрозуміти взаємозв’язок між поняттями, що ви-
вчаються, навчаються без нагадувань адміністрації та зовнішнього ти-
ску. Встановлено, що таких студентів серед опитуваних 48 %. 

Аналізуючи власні стимули до навчання, з твердженням «Я не хо-
чу мати неприємності з адміністрацією у зв’язку з неуспішністю, тому 
вивчаю цей предмет» погодились 55 % опитуваних, не погодились 
45 %. Результати дають підстави зробити висновок про досить висо-
кий рівень мотиву уникнення неприємностей.  

Одержані результати діагностування сформованості мотивів сту-
дентів технічних спеціальностей ми зобразили у вигляді  діаграми 
(рис 1.1). 
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На рис. 1.1 наведено середні показники сформованості навчальної 

діяльності студентів технічних спеціальностей. Показники вимірюва-
лися за десятибальною шкалою (що є зручним для аналізу у відсот-
ках). Одержані результати дають підстави стверджувати про низьку 
сформованість мотиву потреби в досягненні мети (49 %), недостатньо 
високу сформованість професійного (52,5 %) і пізнавального (55 %) 
мотивів та досить високий рівень прагматичного мотиву (76 %) і мо-
тиву уникнення неприємностей (64 %). Достатнім (і високим) рівнем 

Рисунок 1. 1 – Стан сформованості мотивів навчальної діяльності  
студентів технічних спеціальностей 
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ми вважаємо 60 % сформованості мотиву. В цілому аналіз одержаних 
результатів дає підстави зробити висновок про низький рівень позити-
вної мотивації та високий рівень негативної мотивації. Тому перед ви-
кладачами вищої школи постає проблема не лише  передачі знань та 
досвіду студентам, а й у систематичному мотивуванні їх до активного 
сприймання знань у навчально-пізнавальній діяльності.  

 

1.3 Науково-методичні напрями використання матеріалів  
з історії технічних дисциплін 

Студенти технічних спеціальностей мають характерні особливості 
мислення. Переважно абітурієнти, які подають заяву про вступ до те-
хнічного університету, складають іспити з точних і фундаментальних 
дисциплін, тобто мають схильність до вивчення точних наук. Для та-
ких людей характерна логічність мислення, певний технократизм у 
міркуваннях, схильність до аналітики, систематизування та узагаль-
нення інформації, відшукування логічних зв’язків між поняттями. 

Перераховані психологічні особливості студентів технічних спеці-
альностей певною мірою обумовлюють способи та форми їх мотивації 
у навчально-пізнавальній діяльності. Зокрема, при вивченні понять, 
законів, тверджень студентам важливо розуміти логічні та наслідкові 
зв’язки в контексті вивчення матеріалу чи дисципліни. 

Враховуючи наведені особливості можна виділити такі науково-
методичні основи використання матеріалів з історії технічних дисци-
плін. 

Перед обґрунтуванням введення історичних матеріалів (засобів іс-
торіографії) в навчальний процес важливо охарактеризувати дефініцію 
цього поняття. 

Термін історіографія є одним з найуживаніших серед історичних 
дисциплін, але найменш точним за адресною спрямованістю, тобто з 
нечітко окресленими межами вживання, а тому і функціонуванням 
[65, с. 584.]. 

При дослідженні цього поняття доцільно звернути увагу на те, що 
існує   щонайменше п’ять різних тлумачень його значення. 

Історіографія –  
1) це сукупність історичних творів, що стосуються певного періо-

ду або якої-небудь проблеми; історична бібліографія [30]; 
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2) наука, що вивчає розвиток і накопичення знань з історії суспіль-
ства, а також історичні джерела. 

Аналогічне означення зустрічається і в словнику С. Ожегова [148]; 
3) історіографія – це сукупність історичних студій з певної про-

блеми, теми чи наукової галузі (дисципліни) у вузькому сенсі, які ма-
ють спільну просторово-хронологічну локалізацію та предметну об-
ласть дослідження [65]. Тут же зазначається: «нині цей термін 
застосовується у багатьох перехресних, часом суперечливих контекс-
тах», зокрема, крім наведених вище тлумачень, термін історіографії 
застосовується для означення:  

• форми свідомості та самосвідомості історичної науки, переваж-
но у внутрішньому рефлекторному розумінні (четверте значення те-
рміна); 

• історичної літератури певної доби чи періоду, об’єднаної спіль-
ним соціо- та етнокультурним простором, типовими інтелектуальними 
рефлексіями і концептуальними підходами (п’яте значення терміна).  

Застаріле значення терміна історіографія – це історія в найшир-
шому розумінні цього слова. Термін «історіографія» походить від те-
рміна «історіограф», так у Франції називали художника, який малював 
мініатюри на історичну тематику (XIV ст.). У XV – XVI ст. значення 
цього терміна поступово розширилося, і ним почали називати придво-
рного письменника, який писав офіційні життєписи представників 
правлячої династії. Згодом описи біографій королів, імператорів, кня-
зів перетворилися на історії держав. У XIX ст. почало відбуватися 
становлення історіографії як навчальної дисципліни. Основу історіог-
рафічних курсів, які читалися в університетах Російської імперії, 
складали критичні огляди літератури, критика джерел та критика ду-
мок. 

До проблемного поля історіографії включають організаційні фор-
ми науково-історичної діяльності, характеристику окремих істориків 
та наукових шкіл; дослідження «духу часу» та обставин наукової пра-
ці вчених, роль періодичних видань; вплив історіографічних напрямів 
та концепцій; розвиток історичної думки [148]. 

Проаналізувавши визначення терміна історіографії, яке дається рі-
зними авторами, ми зупинилися на трактуванні цього терміна як нау-
ки, що досліджує сукупність історичних студій з певної проблеми, 
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теми чи наукової галузі (дисципліни), які мають спільну просторово-
хронологічну та предметну області дослідження. 

Історіографія необхідна і корисна, оскільки вона ілюструє процес 
становлення життя народу, науки, розвиток думок, зберігає в пам’яті 
людства героїчні подвиги як окремої людини, так і цілих народів. 

Поняття «засобу історіографії» безпосередньо пов’язане власне з 
поняттям «засіб». Засоби навчання – спеціально створені об’єкти, які 
формують навчальне середовище та беруть участь у навчальній діяль-
ності, виконуючи при цьому навчальну, виховну та розвивальну фун-
кції. [57, с. 377]. 

У великому тлумачному словнику засіб означено як: 
1) прийом, спосіб дії для досягнення чого-небудь [139, с. 282]. 

Тобто, це – спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, 
досягти чогось;  

2) те, що служить знаряддям у якій-небудь дії, справі (механізми, 
пристрої і т. ін., необхідні для здійснення чого-небудь, для якоїсь дія-
льності) [139, с. 282].  

З етимологічної точки зору засіб (від zasob) означає запас, ресурси 
[66]. 

Під засобами історіографії ми будемо розуміти поєднання стати-
чного та динамічного елементів, які пов’язані діалектично, зокрема, з 
одного боку,– це історичні матеріали, історичні джерела, біографічні 
дані, які пройшли або проходять аналіз, синтез науковцями (сюди мо-
жна віднести карти, схеми, порівняльні таблиці, наочні посібники, до-
кументальні та напівдокументальні фільми, різноманітна інформація, 
слайди, що стосуються розвитку і перспектив розвитку науки та її 
практичного застосування як у вузькому, так і в широкому розумінні), 
запропонована студентам література історичної тематики, а також та, 
що містить інформацію про практичне застосування об’єкта вивчення; 
з іншого – це система, сукупність методів і способів отримання та по-
дання цієї інформації.  

Основними функціями засобів історіографії є мотивуюча, смис-
лотворча, змістова, виховна, які у процесі формування мотивації сту-
дентів засобами історіографії не виступають поодиноко, а виявляють-
ся найчастіше цілісно, пов’язано одна з одною. 

Надалі терміни «історичний матеріал», «історичні факти», «історі-
ографічні факти» чи  «історіографічні матеріали», «історичні екскур-
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си» у контексті даної роботи є синонімами до поняття «засоби історіо-
графії».  

Важливим етапом дослідження в напрямі використання історич-
них фактів з метою формування зацікавлення, захоплення навчальним 
матеріалом та впливом на мотивацію навчально-пізнавальної діяльно-
сті студентів є аналіз роботи конференцій. Зокрема, нами досліджено 
кількісний показник тих доповідей та виступів на конференціях, які 
безпосередньо стосуються  дослідження історичних фактів та викори-
стання їх в навчальному процесі. Для цього ми провели аналіз про-
грам конференцій професорсько-викладацького складу ВНТУ 
(табл. 1.2). В дослідженні ми розглядали період з 2002 по 2006 роки. У 
2002 році в програму аналогічної конференції викладачів і студентів 
ВНТУ було включено 2452 доповіді; з них 34 тих, що безпосередньо 
стосуються історичних фактів; у 2003 році у програму конференції 
було включено 1078 доповідей, з них 49 історичного характеру; у 2004 
році заплановано заслухати 1155 доповідей, з них 22 історичного на-
прямку; у 2005 році у програму конференції було включено 1239 до-
повіді, є них 62 історичної тематики, а в 2006 році, відповідно 1223  
і 36. 

 
Таблиця 1.2 – Порівняльна таблиця доповідей історичної тематики 

на конференціях професорсько-викладацького складу ВНТУ  
 

Рік 
Всього виступів  

(доповідей) 
Доповідей історичного 

характеру 
2002 2452 34 (1,38 %) 
2003 1078 49 (4,54 %) 
2004 1155 22 (1,9 %) 
2005 1239 62 (5 %) 
2006 1223 36 (2,9 %) 

 
Одержані результати, наведені у таблиці, свідчать про тенден-

цію до збільшення інтересу до  історичних фактів та використання їх у 
навчальному процесі. Це дає підстави стверджувати актуальність дос-
лідження історичних фактів у процесі навчання.  
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Враховуючи психологічні особливості студентів технічних спе-
ціальностей (логічність мислення, прагнення до систематизації, дока-
зовості та обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків у тверджен-
нях та теоріях) ми виділили такі науково-методичні основи внесення 
історичних матеріалів в навчальний процес, які базуються на функціо-
нальній частині засобів історіографії: 

а) усвідомлення студентами важливості матеріалу, що вивчається; 
б) розширення наукового кругозору та формування наукового сві-

тогляду; 
в) підвищення інтелектуального рівня; 
г) сприяння залученню студентів до самоосвіти і науково-

дослідної роботи; 
д) історичні факти дають змогу студентам бачити логічну послідо-

вність у структурі навчального матеріалу, тобто здатність співвідно-
сити факти вже доведених тверджень з пошуком їх відкриття; розкри-
ти динаміку розвитку наукових знань і проводити їх систематичне 
переосмислення; 

е) введення історичних аспектів дозволяє показати, що історія на-
уки є обов'язковою складовою загальної історії та історії культури, 
необхідною умовою  розвитку сучасної науки; 

є) гуманізація та гуманітаризація освіти; 
ж) наступність у процесі навчання. 
Однією з головних методичних основ впровадження історичних 

матеріалів у навчальний процес є  усвідомлення студентами важли-
вості матеріалу, що вивчається. «Історико-методологічний аналіз ро-
звитку тих чи інших наукових знань дозволяє з’ясувати науково-
методологічні проблеми, що виникають під час формування нових 
фундаментальних ідей розвитку науки. Історичний огляд розвитку ці-
лого кола ідей та концепцій в тій чи іншій галузі знань допоможе сту-
дентам глибше зрозуміти їх значення і роль у розвитку різних галу-
зей» [88, с. 157]. Студентам важливо показати можливості та тенденції 
застосування знань з науки та з історії науки. Доцільно повідомити, 
що «на базі таких нових винаходів, як транзистор, лазер, інтегральні 
схеми та ін. не тільки розвиваються технічні знання та технології, фо-
рмується специфіка технічного об’єкта, а й проектуються нові тенде-
нції і напрями в інших галузях. Так, винахід лазера сприяв виникнен-
ню нових тенденцій та розробок у медичній і вимірювальній техніці, 
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техніці зв’язку, обробці металів тощо. Радіоелектроніці та атомній те-
хніці зобов’язана медицина використанням радіоактивних ампул, ме-
тоду мічених атомів, методу живлення  мікроелектродів і т. ін.» [57]. 

Наступна функція історичних аспектів (науково-методична засада) 
у процесі навчання – це формування наукового світогляду та розши-
рення наукового кругозору.  

«Науковий світогляд»  – сукупність таких поглядів і переконань, 
за допомогою яких їх власник отримує певні знання про досвід інших 
людей, з якого синтезовано найцінніші здобутки, а також може бути 
застережений від помилок.  

Формування наукового світосприймання – складний процес, який 
складається з низки компонентів і деякі з них базуються виключно на 
основі історизму, оскільки світогляд включає в себе наукове розумін-
ня процесу пізнання світу, а також не лише знання, але і переконання. 
Утворення переконання не відбувається миттєво, воно є результатом 
праці та напруження думки. 

В цілому історичні факти – це досвід людей, їх біографічні дані, 
інформація, що переосмислена і подається у сформованому вигляді. 
Застосування досвіду людей може запобігти помилкам у широкому 
масштабі. Що ж стосується вивчення технічних наук, то під час занять 
варто звертати увагу на допущені помилки вченими-науковцями. З 
одного боку, таким способом можна показати, що помилки можуть 
бути допущені навіть «авторитетами» світового рівня (в науці автори-
тетів немає), а з іншого боку – це відкриває студентам бачення науки 
як такої, що може перебувати в динамічному процесі змін та вдоско-
налень, «слухається і підкорюється тим, хто захоплюється нею і прис-
вячує їй свій час». А разом це дасть можливість студентам усвідомити  
навчання не просто як процес отримання знань з певної галузі, а поба-
чити змістовну структурну лінію, що була досліджена і побудована 
людьми. Подивитися  на себе не просто як на тих, хто вивчає вже 
знайдені розв’язки задач з певної дисципліни, а, можливо, й тих, хто 
внесе щось нове в її  розвиток. Тобто, науковий світогляд – це певний 
спосіб мислення, здатність до якого не вроджена, а набута. Одним із 
можливих способів набуття такого способу мислення є вивчення істо-
ричних фактів в процесі навчання, і, зокрема, при вивченні технічних 
дисциплін у вищих закладах освіти.  
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Варто додати до вищесказаного думку професора Л. Мікешиної: 
«Для суб’єкта наукової та навчально-пізнавальної діяльності провід-
ною є існуюча у суспільстві система професійного знання і способів 
діяльності, при оволодінні  котрою виробляються певні способи ба-
чення, здійснюється залучення до традицій, школи, напрямів, тобто на 
фоні індивідуального пізнавального стилю формується соціально ап-
робований конкретно-історичний стиль мислення спеціаліста. В цій 
якості  стиль може бути визначений як історично побудована, стійка 
система загальноприйнятих методологічних нормативів і філософсь-
ких принципів, якими керуються дослідники…» Далі автор зазначає: 
«в розвинутій і спеціалізованій формі наукового пізнання стиль мис-
лення розкривається через систему філософсько-методологічних па-
раметрів: ідеалів (прикладів) теорії, методу, факту, наукової мови (ло-
гіко-методологічний аспект стилю); уявлень про суб’єктно-об’єктні 
відношення, про теорію і практику, про істину (гносеологічні основи 
стилю); уявлення про матерію, її атрибути, характер і детермінації, 
співвідношення зі свідомістю (онтологічні основи і передумови стилю). 

Очевидно, що зміст перерахованих параметрів стилю мислення 
має конкретно історичний характер і варіюється від одного суспільст-
ва до іншого, а також суттєво визначається розвитком науки і системи 
освіти як соціальних інститутів. 

Стиль мислення і пізнавальної діяльності надають науковому 
знанню конкретно-історичну форму…» [128]. Ця стаття була написана 
ще при існуванні соціалістичної системи з її стандартами. Однак не 
варто забувати про високий рівень вимог, що висувалися  до спеціалі-
ста, зокрема вимог, які стосуються стиля мислення: «Як самостійну 
рису мислення сучасного спеціаліста, що основана на принципі істо-
ризму  і законі заперечення заперечення, варто виділити вміння спів-
відносити традиційне та нове…»  [128]. Отже, науковий світогляд є 
обов’язковим засобом та метою навчання і сучасного спеціаліста, зок-
рема, спеціаліста з технічних спеціальностей. 

Очевидно, історичні факти як матеріал наукового характеру спри-
яють зростанню інтелектуального рівня студентів, збільшенню інте-
ресу до предмета, а, отже, зростанню бажання його вивчити.  

«Технічний потенціал будь-якої епохи, способи розв’язування те-
хнічних завдань і задач у суттєвій мірі бувають зумовлені відповідним 
розвитком теоретичної свідомості, – підкреслює Р. Гуревич. Фунда-
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ментальні ідеї виконують нормативно-асимілятивні функції, є осно-
вою і передумовою теоретичної та практичної діяльності в галузі нау-
ково-технічної творчості. Саме на цій основі могли виникнути атомна 
енергетика, ракетно-космічна техніка, сучасна електроніка й обчис-
лювальна техніка, квантова електроніка, виробництво штучних алма-
зів тощо» [57, с. 130]. 

Спонукання студентів до науково-дослідної роботи може відбува-
тися в процесі вивчення фактів історії науки. Роботу студентів доці-
льно спрямовувати декількома шляхами: підготовка та пошук інфор-
мації для доповідей на практичних заняттях, виступи на науково-
практичних конференціях, участь у студентських конференціях з роз-
витку певного розділу науки, у роботі факультативів та гуртків. 

Наступна важлива функція історичних фактів в процесі навчання – 
це відображення логічної послідовності у структурі курсу, а також 
розкриття динаміки розвитку наукових знань і їх систематичне пе-
реосмислювання. Звичайно, для створення загальної картини розвитку 
певної галузі науки потрібно вводити додатковий спецкурс з її розви-
тку, як, наприклад, у Пермському державному педагогічному універ-
ситеті введено курс з історії аналітичної геометрії. Характеризуючи 
важливість цього курсу І. Майданова зазначає: «Зміст курсу з історії 
аналітичної геометрії сприяє розвитку інтересу до математичної дія-
льності з елементами дослідження. Приклади наукових пошуків, тру-
днощів, які виникали перед вченими, стають очевидними і логічними 
для студентів (учнів), оскільки розглядаються не лише наукові поло-
ження, але й усі умови (соціальні, наукові, економічні), у яких творив 
вчений» [114]. У такий спосіб студентам дається можливість бачити 
логічно побудовану структуру курсу аналітичної геометрії. Зразковим 
прикладом використання засобів історіографії є програма навчальної 
дисципліни «Історія математики», авторами якої є професор В. Бевз, 
доцент. Т. Годованюк  

Вдало «вплетені» історизми можуть слугувати базою для створен-
ня у свідомості студентів чіткого уявлення про розвиток науки, її бу-
дову, структуру, методи дослідження, тенденції розвитку. Це водно-
час дасть студентам змогу самим робити певні висновки та 
узагальнення, тобто проводити аналіз і систематизацію отриманих 
знань, а також їх місця у системі науки. 
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Введення історичних фактів у навчальний процес дозволяє пока-
зати, що історія науки є обов'язковою складовою загальної історії та 
історії культури, необхідною умовою  розвитку  сучасної науки, мо-
тивувати студентів до навчання. Вивчаючи історію науки (матема-
тики, фізики чи іншої науки), вивчаючи історичні факти з життя вче-
них-науковців, шляхи відкриття певних досліджень, студенти можуть 
дізнатися не лише про біографічні дані науковців, а й умови (соціаль-
ні, наукові, економічні) в яких жили вчені.  Так стає очевидним взає-
мозв’язок і обумовленість історії науки та загальної історії, історії ку-
льтури. Вивчаючи на заняттях програмний матеріал, студентам важко 
побачити перспективу подальших досліджень в цій галузі науки, мож-
ливість дослідження питань з певної тематики, але розгляд досліджень 
та шляхів відкриття певних принципових понять зможе допомогти 
побачити тенденцію подальших напрямків досліджень. 

Викладачеві варто наголошувати, що духовний та інтелектуальний 
розвиток ідуть поряд, високі моральні принципи видатних науковців 
ніякою мірою не були завадою  на  шляху втілення їх геніальних ду-
мок, натомість їх погляди, переконання, мотиви та віра надихали вче-
них на відкриття доти незнаного, на пошук нових шляхів розвитку не-
вирішених задач. Так, для прикладу можна повідомити студентам про 
високі морально-етичні принципи Леонарда Ейлера, який, до речі, на-
родився і ріс у сім’ї віруючих, а його батько був пастором церкви, тож 
Леонард іще з дитинства виховувався в дусі глибокої пошани до Бога, 
йому було ще змалку прищеплено високі моральні принципи, які ви-
датний науковець проніс через усе життя. 

Повідомлення історичних фактів не повинно бути просто перелі-
ком певних дат і фактів, головне – його виховний характер.  

Серед зазначених аргументів включення історичних екскурсів до 
курсу вивчення технічних дисциплін є також їх важливе значення в 
процесі гуманітаризації освіти. Цій темі активно приділяють увагу 
методисти нашого століття, оскільки зі зміною устрою в державі (з то-
талітарного на демократичний) відбулися зміни в методичній системі: 
нагальною постала проблема підняття освіти на новий рівень, де була 
б можливою повна реалізація творчих здібностей людини.  

Перед ВНЗ  (вищим навчальним закладом) освіти  залишається за-
вдання з підготовки висококваліфікованого спеціаліста, без чого ви-
пускник не зможе реалізувати себе на ринку праці. «У наш час люди-
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ні, яка отримує вищу технічну освіту, замало бути просто гарним ін-
женером, який знається виключно на своїй спеціалізації. Вища освіта 
повинна бути всебічно розвивальною. Тому й постає питання про не-
обхідність гуманізації системи технічної освіти, у результаті якої сту-
дент з об’єкта навчання перетворюється в суб’єкт творчої, розвиваль-
ної навчально-пізнавальної діяльності» [40, c. 157].  В умовах різкого 
зміщення аксіологічних акцентів у бік прагматизму, технізації та ма-
теріального накопичення поступово знецінюються людські якості, мо-
ральні цінності, що гостро відбивається на пріоритетах, поведінці та 
культурі мовлення студентів. Саме тому навчальний заклад несе від-
повідальність за формування високих морально-ціннісних принципів 
молоді. Історичні аспекти при цьому відіграють виховну роль, оскіль-
ки містять біографічні відомості вчених, несуть у собі зразки високих 
моральних принципів, допомагають студентам бачити високий подвиг 
перемоги сили волі та праці над обставинами. 

Провідним напрямом гуманізації освіти стало розширення спектра 
соціально-гуманітарних дисциплін (гуманізація через гуманітариза-
цію): відкриття факультетів для підготовки соціальних педагогів, за-
провадження додаткових спеціальностей із соціальною спрямованіс-
тю, внесення літературознавчих дисциплін до навчальних планів і 
програм, збільшення кількості годин для вивчення іноземних мов, фі-
лософії, історії мистецтв, теорії комунікації тощо.  

На початку 90-х років XX ст. у дискусіях про реформу освіти де-
хто поділяв думку, що в умовах ринкових відносин спеціаліст із гума-
ністично зорієнтованим світоглядом не буде потрібним. Однак час до-
водить, що саме загальна доступність вищої освіти, скасування 
вікових обмежень, автономія навчальних закладів, можливість для ви-
кладача розробляти власні навчальні програми, плани сприяють вдос-
коналенню освітньої системи, здатної готувати фахівців високого рів-
ня, які користуються попитом на ринку праці.  Такі умови у вищій 
школі можна розглядати як сприятливий фактор поєднання органічно 
пов’язаних складових освітнього процесу, що ними є суспільні умови, 
науково-педагогічні кадри. 

Поняття «гуманітарного знання» найтісніше пов’язано з новоєв-
ропейською гуманістичною парадигмою освіти. «Гуманітарним» (на 
відміну від природничо-наукового) називають комплекс наук, які ма-
ють за предмет ті чи інші прояви людської сутності.  
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Гуманізація й гуманітаризація взаємопов’язані, багатоаспектні і 
характеризують два різні вектори реформування вищої освіти. Тради-
ційно гуманітаризація здійснювалася за допомогою вивчення історії 
науки, вивчення походження окремих понять, естетики науково-
технічної творчості, професійної етики. Гуманізація вищої технічної 
освіти передбачає не лише збільшення в навчальному плані блоку гу-
манітарних дисциплін, а й синтез гуманітарних і технічних наук. Не 
слід протиставляти гуманітарні й технічні науки – треба шукати шля-
хи їх єдності і взаємопроникнення. Процес гуманітаризації освіти мо-
же відбуватися шляхом включення до програми дисциплін вивчення 
історичних фактів її розвитку. Історичні аспекти можуть бути як засо-
бом, так і внутрішнім джерелом гуманітаризації, яка може відбуватися 
на кожному окремому занятті або з певною систематичністю в процесі 
вивчення технічних дисциплін. 

Варто зауважити, що на сьогоднішній день є безліч факторів, що 
негативно впливають на молодь. Серед них можна виділити: відчу-
ження особистості від суспільства, від національної культури, незат-
ребуваність спеціалістів у суспільстві, низький статус освіти та інте-
лектуальної діяльності у суспільстві. Однією з основних функцій 
історичних аспектів є привернення уваги молоді, студентства до гли-
бшого вивчення науки. Перебуваючи  в атмосфері безперервних змін 
як у суспільстві, так і в освіті, студентам важко сконцентруватися  на 
науці і часто навіть повірити в те, що ці знання потрібні. А історичні 
екскурси можуть бути  хорошим аргументом на користь того, що 
знання та праця не бувають марними. Це можна показати на прикла-
дах пошуку шляхів до відкриття певних теорій, на прикладах біогра-
фічних відомостей науковців тощо. 

Сучасні науковці зазначають, що історичні екскурси є хорошим 
методичним прийомом, що сприяє реалізації наступності у процесі 
навчання: «використання елементів історизму у навчанні сприяє роз-
витку пізнавальних здібностей учнів; знайомить їх із зародженням і 
розвитком окремих наук і галузей виробництва, поява яких обумовле-
на практичними проблемами суспільства; розкриває цікаві і повчальні 
історії науково-технічних досліджень» [57, с. 120 ]. 

Отже, науково-методичним підґрунтям використання засобів істо-
ріографії у навчальному процесі (з метою формування мотивації сту-
дентів до навчально-пізнавальної діяльності) є їх функціональні хара-
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ктеристики. Узагальнюючи та синтезуючи вищенаведені положення 
внесення засобів історіографії в навчальний процес, виділимо основ-
ний аргумент – вплив на формування мотивації навчальної діяльності 
студентів технічних спеціальностей. Обумовлюючись основними пси-
хологічними особливостями студентів технічних спеціальностей, по-
няття «мотив» буде давати відповіді на запитання «для чого?», «з 
якою метою?», «навіщо?». Роль засобів історіографії в процесі форму-
вання мотивації студентів технічних спеціальностей показано в 
табл. 1.3.  

 

Таблиця 1.3 – Діалектичний зв’язок між функціональними части-
нами мотиву та засобів історіографії 

 
Основні питання, на які 

дає відповідь мотив 
Роль засобів історіографії (ЗІ)  

у процесі  формування мотивації 
Для чого потрібно ви-

вчати це поняття? 
ЗІ дозволяють показати як, для чого вико-

ристовувалося поняття, його розвиток, тен-
денції застосування на сьогоднішній день, 
тобто логіку його вивчення 

Навіщо потрібно ви-
вчати програмний ма-
теріал? 

ЗІ дозволяють показати зв'язок цього  пре-
дмета з іншими (допомагає усвідомити важ-
ливість матеріалу, що вивчається) 

З якою метою потріб-
но вивчати дисциплі-
ну? 

За допомогою ЗІ показують розвиток даної 
дисципліни в системі наук, аналізують її 
практичне значення в різні періоди часу 

 

1.4 Психолого-педагогічні напрями використання матеріалів  
з історії технічних дисциплін при формуванні мотивації  

до навчально-пізнавальної діяльності 

До психолого-педагогічних основ використання засобів історіог-
рафії з метою формування мотивації студентів до навчальної діяльно-
сті нами віднесено такі фактори:  

1) врахування психофізіологічних особливостей  студентів в на-
вчальному процесі, зокрема при застосуванні засобів історіографії в 
навчальному  процесі; 
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2) можливість використання основних психологічних прийомів 
впливу на свідомість та підсвідомість студента в процесі формуван-
ня мотивації за допомогою засобів історіографії; 

3) авторитет викладача (вчителя) як головна передумова  форму-
вання мотивації студентів засобами історіографії. 

Розглянемо кожен із них детальніше. 
1) Врахування психофізіологічних особливостей студентів при за-

стосуванні засобів історіографії в навчальному процесі. Вивчаючи 
психо-фізіологічні особливості студентського віку, дослідники відзна-
чають, що 18–20 років – це період найбільш активного розвитку мора-
льних та естетичних почуттів, становлення та стабілізації характеру, і, 
що мабуть найбільш важливо, оволодіння певним комплексом соціа-
льних ролей. Студентська молодь є особливою групою суспільства, 
яка відрізняється високою розумовою та фізичною активністю. Пси-
хофізіологічні особливості студента включають в себе сукупність 
психологічних та фізіологічних процесів та особливостей. Студентст-
во характеризується найвищою соціальною активністю, гармонійним 
поєднанням інтелектуальної і соціальної зрілості [8].   

У психології термін соціалізації визначений як «процес та резуль-
тат  засвоєння і наступного активного відтворення індивідом соціаль-
ного досвіду» [19, c. 171]. Для соціально зрілої людини, на думку вче-
них-психологів, притаманні такі якості: відповідальність, терпимість, 
саморозвиток, позитивне мислення (позитивне ставлення до світу). 
Студентський вік це період формування всіх перерахованих якостей.  

 «Психологічний розвиток  особистості студента – діалектичний 
процес виникнення і вирішення протиріч, переходу зовнішнього у 
внутрішнє» [156, с. 293]. Саме в цей період органічним буде вклад у 
процесі навчання історіографічних фактів, досліджень формування 
теорій та ідей. 

В. Бевз підкреслює, що для студента характерним є  вирішення 
питань, завдань, що пов’язані з майбутньою професією, в цьому на-
прямі спрямовується його активність [8]. Така спрямованість більшою 
мірою зумовлена становленням особистості, що відбувається у студе-
нтів на перших курсах навчання і завершується у його кінці. Форму-
вання особистості відбувається під впливом низки факторів: психоло-
гічних, фізіологічних, соціологічних і т. п. Вступивши до ВНЗ і 
опинившись в новому середовищі, першокурсники, вчорашні випуск-
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ники школи, потрапляють у нове соціальне оточення (більшість приї-
здять із районів), у новому середовищі вчорашні школярі «шукають 
себе», беруть на себе нові соціальні ролі, ставлять перед собою і ви-
рішують нові завдання, перебувають у складі групи людей, з якої фо-
рмується колектив. В процесі цього молода людина свідомо і підсві-
домо шукає шляхи для самоствердження та самореалізації, прагне 
здобути авторитет в очах товаришів і викладачів. 

Більшість студентів мають широкі соціальні мотиви (деякі дослід-
ники вказують на зовнішньо орієнтовану мотивацію). Така потреба 
присутня у багатьох студентів, однак шляхи задоволення її різні – в 
залежності від індивідуальних особливостей. Кожен визначає для себе 
шлях самоствердження: лідерство у групі як результат сильного і во-
льового характеру; лідерство і авторитет як наслідок високих мораль-
них якостей; лідерство як наслідок здобутих досягнень у навчанні, 
спорті, різних культмасових заходах. (В цьому контексті лідерство ми 
ототожнюємо з авторитетом, оскільки і лідерство, і авторитет в дано-
му випадку несуть в собі чинник впливу на  іншу особистість та коле-
ктив у цілому). 

Який би шлях не вибрав студент для самоствердження, він буде 
проходити нерозривно з процесом навчання та формування мотивів 
навчання, керівником якого є викладач.  

Студенти I-II курсів переживають стресовий вік. Це пояснюється, 
по-перше, фізіологічними особливостями, по-друге, психічними про-
цесами, які відбуваються саме в цей вік (головною причиною чого, та 
водночас і наслідком, є завершення формування світогляду), по-третє, 
зміною форми навчання, збільшенням навантаження.  

При впровадженні засобів історіографії в навчальний процес ми 
пропонуємо робити акцент на психолого-фізіологічних особливостях 
студентського віку. 

2) Можливість використання основних психологічних прийомів 
впливу на свідомість та підсвідомість студента в процесі формуван-
ня мотивації з допомогою використання засобів історіографії. Під 
час впровадження історичних аспектів з метою впливу на формування 
мотиваційно-ціннісної сфери особистості можна використовувати ни-
жченаведені психолого-педагогічні прийоми здійснення впливу. 

Переконання – обґрунтоване впровадження у свідомість логіки 
механізму продуктивних дій і поводження. Шляхом переконання до-
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сягається  перебудування змісту свідомості, мотивів діяльності, фор-
муються певні бажання і прагнення, що спрямовують діяльність у 
найкращому напрямі. 

Новизна інформації – це певні дії, проблеми, змістовні завдання і 
задачі, які потрібно розв’язати під час роботи [105, с. 240].  

Новизна –  це сила, що привертає до себе увагу. З психологічної 
точки зору інформація є подразником головного мозку, у відповідь на 
який виникає певна реакція. Оскільки на головний мозок чинять дію 
багато подразників,  які перекривають один одного, то реакція голов-
ного мозку буде лише на ті подразники, які виражені найяскравіше. 
Цю «яскравість» забезпечують новизна і емоційне викладення матері-
алу. Емоції впливають як на соматичні процеси і сферу сприймання, 
так і на пам’ять, мислення, уяву людини. Важливим чинником при ви-
кладанні предмета, нової теми відіграє емоційний фон, що його ство-
рює викладач. Емоція, як і інші мотиваційні стани, впливає на сприй-
мання. Тому історичні факти потрібно давати вже «емоційно 
забарвленими».   

Важливим у впровадженні історичних фактів є створення у студе-
нтів захоплення  навчальним матеріалом. Захоплення та інтерес є не-
розривними  дієвими складовими процесу пізнання певної інформації. 
Особливість інтересу полягає в тому, що інтерес – це зосередження на 
певному предметі думок, настанові особистості, прагнення ближче 
ознайомитися з предметом, заглибитись у нього, захоплення є наступ-
ною сходинкою після інтересу.  

Доказовість – аргументація положень, що висуваються. Доказо-
вість може бути здійснено шляхом наведення тих міркувань вчених, 
якими вони послуговувались, створюючи власні теореми і доводячи їх 
(тут варто висвітлювати логіку, хід  думок  науковців). 

При здійсненні впливу на мотиваційну сферу особистості студента  
шляхом повідомлення історичних фактів варто враховувати схиль-
ність (чи несхильність) студентів до навіюваності. Навіюваність – це 
схильність суб’єкта до некритичного, м’якого схиляння перед думкою 
інших людей, слідування їх порадам, вказівкам, навіть, коли вони су-
перечать його власним інтересам. Люди з великою схильністю до на-
віювання легко заряджаються настроєм, звичками інших людей. На-
віюваність залежить як від індивідуальних стійких особливостей 
індивіда, так і від ситуативних станів.  
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Навіювання може відбуватися безпосередньо та опосередковано. 
Для широкої аудиторії в процесі навчання та повідомлення історич-
них матеріалів доцільно використовувати опосередковане навіювання. 

Для впливу на формування мотиваційно-ціннісної сфери особис-
тості потрібно історичні факти (з життя вчених) підбирати таким чи-
ном, щоб у студентів формувалися конкретні цілі, виникало внутріш-
нє бажання досягнути мети, виникало бажання працювати над собою. 
Для цього бажано наводити приклади, в яких вчені виступають як 
«творці світової науки» (така  інформація повинна бути загально 
структурованою, цілісною).  

В молодому віці особистість потребує уваги та визнання з боку 
старших. Викладач як керівник навчального процесу повинен відчува-
ти, кому допомогти піднятися, щоб самооцінка студента була піднята 
до належного рівня для максимальної навчально-пізнавальної діяль-
ності. Адже усвідомлення власної значущості та вагомості  – найголо-
вніший стимулювальний фактор для будь-якої діяльності. За даними 
нашого дослідження, яке проводилося на базі ВДПУ, ВНТУ, Вінниць-
кого технічного коледжу, 85,4 % всіх студентів відмовляються вихо-
дити до дошки саме через невпевненість у собі та своїх силах. При ви-
користанні історичних матеріалів важливо показати студентам 
особистісну характеристику вчених, звернути увагу на соціальні умо-
ви життя, переконання вчених, вміння й прагнення долати труднощі. 
Низька самооцінка студентів унеможливлює отримання високих ре-
зультатів навчально-пізнавальної діяльності. Підвищення самооцінки 
можливе кількома шляхами. 

1. Зосередження уваги студентів на зусиллях вчених, які вони 
прикладали у важких соціальних умовах, при цьому важливо підкрес-
лювати саме ті біографічні дані, які максимально допоможуть вплину-
ти на студента та «підняти його бойовий дух». 

2. Самооцінка зростає і затверджується з допомогою позитивно-
го досвіду та позитивних емоцій [62]. Сюди можна включити як зов-
нішні фактори (похвала з боку викладача), так і внутрішнє усвідом-
лення позитивного результату.  

Після повідомлення історичного факту, що стосується теми занят-
тя чи присвячений розвитку певного поняття, студентам пропонується 
звернути увагу на основні моменти активної діяльності вчених. Зок-
рема, пропонується дати відповіді на запитання: «Чи вплинуло соціа-
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льне середовище на активність вчених?», «Які основні чинники харак-
теру особистості цього вченого допомогли у досягненні результатів?», 
«Яке місце в особистісній характеристиці вченого займає його цілесп-
рямованість?», «Оцініть важливість отриманих результатів для науки і 
техніки». Основна мета постановки питань такого типу – зосередити 
увагу студентів на тих особистісних характеристиках вчених, які  бу-
ли б зразковими для студентів. Наприклад, при повідомленні біографії 
Л. Ейлера важливо акцентувати увагу студентів на цілеспрямованості, 
працелюбності, наполегливості вченого. Для прикладу можна наводи-
ти факти з життя вченого на зразок викладеного нижче. 

Л. Ейлеру було поставлено завдання, яке він мав виконати за мі-
сяць. Однак вчений поставив собі за мету виконати це завдання за три 
дні. Не зважаючи на всю складність, учений упорався із завданням. 
Але це позначилося на його фізичному стані – він осліп. Це горе ма-
тематик переніс досить легко, і навіть іронічно промовив: «Тепер ні-
що не буде заважати мені займатися математикою». Це яскравий при-
клад наполегливості та присвяченості улюбленому заняттю людини, 
яка так багато зробила для науки: йому належить близько 800 робіт, 
що стосуються найрізноманітніших галузей науки. 

Сучасною наукою доведена залежність між інваріантністю науко-
вого дослідження і домінантністю півкуль головного мозку [145]. Згі-
дно з цією теорією люди поділяються  на тих, які мають образно-
інтуїтивне мислення (домінує права півкуля головного мозку), і тих, у 
кого мислення логічне (домінує ліва півкуля). Практика досліджень 
свідчить про інваріантність пошукових шляхів досліджень у залежно-
сті від домінантності півкуль головного мозку, які вже існують при 
народженні. Початковий етап новацій пов’язаний з правопівкульним 
образним, інтуїтивним мисленням. Інтуїціоністи, як представники 
правопівкульного мислення (до вчених з таким типом мислення мож-
на віднести Брауера, Галілея) частіше у пошуковому процесі викорис-
товують аналогії, приклади, порівняння, образні уявлення. Домінуюча 
півкуля в науці розглядається у контексті національної культури.  

Серед вітчизняних представників науки можна виділити науковців 
як з «правопівкульним», так і з «лівопівкульним мисленням». Серед 
студентів технічних спеціальностей є представники як «лівопівкуль-
ного», так і «правопівкульного» мислення. Тому при використанні за-
собів історіографії у навчальному процесі з метою формування моти-
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вації до навчання ці особливості варто враховувати. Для тієї частини 
студентів, які мають образно-інтуїтивне мислення,  історичні факти 
можуть бути подані у вигляді  певних прикладів, аналогій, за допомо-
гою яких могли б вибудовуватися структурні образи; для іншої части-
ни студентів, що мають переважно логічне мислення,  повідомлення з 
історії можуть включати недоведені твердження, які науковці прагну-
ли довести, використовували при побудові теорій. В обох випадках  
повідомлення історичного характеру слугуватимуть створенню внут-
рішніх мотивів для вивчення предмета і здійснюватимуть вплив на 
мотиваційну сферу особистості. Тобто, важливо враховувати компле-
ксний підхід: потрібно поєднувати логічний виклад історичного мате-
ріалу (теорем, формул, їх доведень, фактів) із проблемними питання-
ми, протиріччями, що виникали у творчому пошуку вчених. Також 
матеріал повинен бути емоційно забарвленим, важливо, щоб викладач 
сам захоплювався тим історичним матеріалом, який хоче донести до 
своїх слухачів.  

3. Авторитет викладача (вчителя) як передумова  формування 
мотивації студентів засобами історіографії. Велике значення при 
формуванні мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів є 
авторитет викладача. Як зазначає М. Сметанський: «Негативний 
вплив на ставлення студентів до навчальної діяльності справляє і ха-
рактер їхніх стосунків з викладачем» [181, с. 7]. Тобто, у випадку по-
ганих стосунків викладача зі студентами рівень мотивації останніх 
зменшується, це твердження діє і у зворотному напрямку. «Не є виня-
тком випадки з історії, коли викладачі запрошували студентів додому, 
де, у невимушених умовах, обстановці відбувалися дискусії, обгово-
рювались наукові статті, висувались сміливі гіпотези, плани на майбу-
тнє. Це викликало у молодої людини почуття особистої гідності, при-
четності до хвилюючих проблем обраної професії, сприяло зростанню 
відповідальності за неї» [181, с. 7]. Тобто, позитивним ставленням до 
студентів, авторитетністю, своєю впливовістю педагоги-майстри ми-
нулого формували у молоді позитивне ставлення до навчання, впли-
вали на формування мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. 

Враховуючи соціальні та економічні зміни, звичайно, не завжди 
викладач може дозволити собі  такі невимушені домашні зустрічі, 
проте кожен викладач «може дозволити» собі бути авторитетним для 
своїх студентів, щоб вплинути на їх ставлення до навчання, до майбу-
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тньої професії, змінити їх погляди і переконання.  Розглянемо суть 
поняття авторитету детальніше. 

Авторитет (від лат. auctoritas – влада, вплив) – 1. Вплив, впливо-
вість індивіда, що залежить від стану, статусу чи посади, яку він займає. 
У цьому значенні в соціальній психології поняття не рідко співвідносять 
з поняттям про владу. 2. Визнання за індивідом права на ухвалення рі-
шення в умовах спільної діяльності. У цьому значенні поняття «автори-
тет» не завжди збігається з поняттям «влада»: авторитетом може корис-
туватися людина, що не наділена відповідними повноваженнями, але яка 
є свого роду моральним еталоном і тому має високий ступінь референт-
ності для оточуючих. Авторитет такого індивіда обумовлений його ідеа-
лізацією в очах інших і значимістю його діяльності [214]. 

Авторитет учителя – загальновизнана учнями та їх батьками 
значущість достоїнств учителя і заснована на цьому сила його вихов-
ного впливу на дітей. До таких достоїнств належать висока духов-
ність, культура, інтелігентність, ерудиція, високі моральні якості [51].  

Деякі викладачі вбачають формування власного авторитету не в 
своїх особистісних якостях, а в тому «офіційному стані», який вони 
займають. Якщо викладач не має тих особистісних якостей, які найбі-
льше цінуються студентами, то його авторитет, що базується лише на 
«стані» (статусі) дуже швидко зникне. Деякі викладачі тримаються зі 
студентами сухо, дуже офіційно. Їм здається, що, зберігаючи дистан-
цію між собою та студентами, вони зберігають власний авторитет. 
Однак тут потрібно мати відчуття міри, оскільки успіх виховання та 
формування певних мотивів певним чином  залежить від теплоти та 
взаємної довіри, які виникають між викладачем та студентами. З ін-
шого боку, велика загроза чекає на викладача, який шукає підтримки, 
любові, поваги своїх студентів лише поблажками та заграванням. 
Студенти одразу розпізнають слабкість викладача. Більшу прихиль-
ність та повагу до себе викликають люди твердого характеру, з чітки-
ми переконаннями та поглядами. Тобто, «моральний образ викладача 
значною мірою визначає силу його авторитету» [154, с. 38.]. Приваб-
ливість особистості вчителя підкорює студентську аудиторію, розкри-
ває їх серця, збуджує бажання заслужити його увагу та похвалу. 
«…самий зміст авторитету в тому і полягає, що він не вимагає ніяких 
доведень, що він сприймається як безумовна гідність старшого, як йо-
го сила та цінність» [116, с. 351]. 
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Необхідною умовою створення авторитету вчителя є освіченість, 
відмінне знання свого предмета та висока педагогічна майстерність.  

Педагогічна майстерність – високе мистецтво виховання та на-
вчання, яке постійно вдосконалюється [154, с. 38.].   Педагог стає май-
стром тоді, коли  він дійсно знає і любить свій предмет, і може пере-
дати цю любов своїм учням. 

Педагог, авторитетний в чомусь одному, іноді виявляється неавто-
ритетним в іншому. Наприклад, викладач може чудово знати свій 
предмет, але може бути дуже далеким від потреб студентів. В такому 
випадку формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів може ускладнюватися, оскільки формування цінностей осо-
бистості відбувається шляхом прикладу та наслідування їх у особис-
тості, яка є авторитетною.  

Формування авторитету викладача проходить кілька етапів: педа-
гог – джерело інформації, педагог – референтна особа, педагог – авто-
ритет. Схематично кроки до створення авторитету можна показати так 
(рис. 1.2): 

 
  
Повага та довіра – важливі компоненти авторитету викладача, це 

основа усієї педагогіки. Якщо авторитетний викладач зуміє показати 
справжню цінність і важливість предмета, покаже своє ставлення до 
поглибленого вивчення окремих питань дисципліни, то студенти без 
нарікань будуть займатися навчальною діяльністю. Важливо відміти-
ти, що при формуванні авторитету як мотиваційного фактора впливу 
педагог повинен дати студентам «відчуття цінування». Це означає, що 
студент відчуває свою потрібність. Формування відчуття цінування 
можна створювати вербально і невербально. Вербальний спосіб вклю-
чає в себе фрази, в яких міститься елемент позитивної оцінки не лише 
роботи студента, а й його старань та ставлення до неї. Адже часто ви-
кладачі (а також вчителі шкіл) оцінюють результати студента, не по-

2. Педагог – референтна особа 

3. Педагог – авторитет 

1. Педагог –джерело інформації 

Рисунок 1.2 – Етапи формування авторитету 
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мічаючи при цьому його старань. До невербального способу ми вва-
жаємо доречним віднести м’який погляд (міміку обличчя), жести.  

Факт важливості авторитету викладача було підтверджено експе-
риментально. Г. Ковальчук визначено низку мотивів та проведено їх 
ранжування за мірою важливості [96]. Першими у списку мотивацій-
них факторів у  навчанні, що їх виділяють студенти, є зацікавленість  
у предметі і викладачі. Дослідження проводилось серед студентів фі-
нансово-економічного факультету КНЕУ, 2001 – 2002 рр. (Додаток Д). 

Ми вважаємо, що викладач досягнув рівня авторитету у тому ви-
падку, коли студент, по-перше, змінив на краще своє ставлення до да-
ної дисципліни, зрозумів, що дисципліна цікава та важлива, по-друге, 
коли у студента виникло внутрішнє відчуття важливості цієї дисцип-
ліни та необхідності її вивчення. 

Серед студентів ВНТУ було проведено експеримент: пропонува-
лося пригадати авторитетного викладача з університету або зі школи; 
давався перелік якостей (які були умовно поділені на дві категорії – 
особистісні якості та його професійні якості). За кожну з цих якостей 
студентам пропонувалося виставити оцінку. Найвищі бали отримали 
категорії «розумний» та «дружелюбний», які стосуються особистісних 
якостей викладача, серед професійних якостей найвищими балами 
студентами відмічено такі: «знання власного предмета», «організатор-
ські здібності та дисципліна».  

Цікаво відмітити, що студентами, які взяли участь в опитуванні, 
було відзначено високими балами критерій «використання виклада-
чами допоміжних матеріалів, цікавих фактів, повідомлень, різномані-
тних прикладів», що, на нашу думку, позитивно відобразилося на фо-
рмуванні авторитету викладача. 

Отже, при формуванні мотивації (такого складного та багатоаспе-
ктного поняття) варто враховувати декілька факторів: по-перше, інди-
відуальні особливості особистості (чутливість, розвиток інтелекту та 
вже існуючі інтереси), по-друге, неодмінною важливою умовою фор-
мування мотивації до діяльності особистості є авторитет людини (ви-
кладача/вчителя), який впливає на формування мотиву. 

На основі виділених психолого-педагогічних та науково-
методичних напрямів використання історичних матеріалів з метою 
формування мотивації студентів до навчальної діяльності нами виді-
лено такі педагогічні умови формування мотивації засобами історіог-
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рафії: використання сформованої методичної системи впровадження 
засобів історіографії в навчальний процес, забезпечення професійної 
компетентності викладачів, систематичне підкріплення у студентів 
мотивації до оволодіння професійними знаннями і навичками, залу-
чення студентів до активної пошукової навчальної роботи. 

Охарактеризуємо кожну зі сформованих педагогічних умов дета-
льніше.  

1. Використання сформованої методичної системи впровадження 
засобів історіографії в навчальний процес. Під час формування моти-
вації до навчально-пізнавальної діяльності потрібне чітке окреслення 
змісту навчання, методів навчання, форм організації та засобів на-
вчання. Тому першою педагогічною умовою формування мотивації до 
навчально-пізнавальної діяльності є сформована методична система 
формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності засобами іс-
торіографії. 

2. Забезпечення професійної компетентності викладача може від-
буватися як цілеспрямований процес, зокрема, через забезпечення ви-
кладача відповідними матеріалами (навчально-методичною літерату-
рою, допоміжною психолого-педагогічною літературою, методичними 
рекомендаціями з використання засобів історіографії в навчальному 
процесі з метою формування мотивації до навчально-пізнавальної дія-
льності), відвідування методичних семінарів, конференцій, через сис-
тематичне підвищення кваліфікації. Необхідною умовою забезпечення 
професійної компетентності викладача є його неперервна самоосвіта.  

3. Систематичне підкріплення у студентів мотивації до оволодіння 
професійними знаннями і навичками відбувається завдяки підкріп-
ленню новоутворень в мотиваційній сфері студента, зокрема, усвідом-
лення актуальності вивчення дисципліни, позитивний досвід навчаль-
но-пізнавальної діяльності, інтерес до навчального процесу через 
відповідні прийоми використання засобів історіографії: повідомлення 
історичних матеріалів викладачем; проведення бесід, підготовка та 
виступ студентів з рефератами, гурткова робота (факультативи), 
участь в конференціях, одержання студентами інформації історичного 
характеру з навчальної літератури, перегляд слайдів та відео- матеріа-
лів історичного характеру. 

4. Залучення студентів до активної пошукової навчальної роботи є 
важливою умовою при формуванні мотивації до навчально-
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пізнавальної діяльності. Це і наслідок, і першопричина формування 
мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, оскільки сприяє утво-
ренню інтересу, пізнавальної активності, усвідомлення актуальності 
вивчення дисципліни. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Тема мотивації у педагогіці та психології є однією з фундамен-
тальних проблем сьогоднішньої науки, оскільки саме мотивація є за-
порукою і причиною діяльності. Цій темі приділено достатньо уваги, 
однак аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави ствер-
джувати, що на сьогоднішній день існують паралельні, а можливо й 
діалектично протилежні точки зору до визначення понять, що стосу-
ються проблеми мотивації та основних мотиваційних категорій. В на-
шому дослідженні ми будемо дотримуватися схеми, запропонованої І. 
П. Ільїним «мотив–мотивація–мотиваційна сфера», кожен наступний 
елемент якої є узагальненням попереднього. Тому первинним понят-
тям відносно мотивації є «мотив», дослідження якого виступає на пе-
рший план, оскільки мотивація визначена саме через поняття мотиву. 
Крім того, процес активізації спонукальних сил поведінки та діяння 
особистості нами визначено як  мотивування.  

2. Оскільки мотивація визначена саме через поняття мотиву (як  
сукупність мотивів), то логічним було проведене дослідження з ви-
значення основних функцій мотиву та існуючих класифікацій мотивів. 
Поняття мотиву визначено неоднозначно, а тому класифікація мотивів 
залежить від того, який підхід до тлумачення терміна «мотив» вибрав 
для себе класифікатор. Ми в нашій роботі зупинилися на найбільш 
прийнятній на нашу думку, класифікації «позитивні та негативні мо-
тиви» і, відповідно, «позитивна і негативна мотивація» стосовно фор-
мування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів техні-
чних спеціальностей засобами історіографії. Основними мотивами, які 
ми виділяємо для ефективної навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів, є пізнавальний мотив, професійний мотив, мотив «потреба в 
досягненні». 

3. У психології існує декілька підходів до формування мотиву: 
структурно-психологічний підхід, біологізований (морфо-функціо-
нальний), гештальт-підхід, кожен з яких є науково обґрунтованим. На 
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нашу думку, процес формування мотиву синтезує в собі перераховані 
підходи, а найважливішими факторами в цьому процесі є сам індивід, 
у якого формується мотив (при цьому такі психологічні особливості 
студента, як комфортність, навіюваність відіграють суттєву роль), і 
авторитет викладача, який є необхідною умовою при здійсненні впли-
ву на мотиваційну сферу особистості. Якщо після зовнішнього впливу 
на індивіда (на мотиваційну сферу) у нього з’явилося бажання до здій-
снення певної діяльності і почалося активне її здійснення, то вважає-
мо, що в мотиваційній сфері особистості активізувався новий мотив.  

4. До основних педагогічних умов формування мотивації навчаль-
но-пізнавальної діяльності засобами історіографії віднесено викорис-
тання сформованої методичної системи впровадження засобів істо-
ріографії в навчальний процес, забезпечення професійної 
компетентності викладачів, систематичне підкріплення у студентів 
мотивації до оволодіння професійними знаннями і навичками, залу-
чення студентів до активної пошукової навчальної роботи. 

Основні результати розділу відображено у публікаціях автора 
[195], [196], [199]. 
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РОЗДІЛ II МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ  
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
ЗАСОБАМИ ІСТОРІОГРАФІЇ 

2.1. Принципи відбору та шляхи включення історичних  
матеріалів у навчальний процес 

 
В процесі класифікації принципів  відбору історичних матеріа-

лів ми орієнтувалися на відомі в педагогіці принципи навчання, оскі-
льки вони є фундаментальними, базовими. В дидактичній системі 
найчастіше виділяють такі принципи навчання: 

1) принцип систематичності та послідовності навчання (дотри-
мання його вимагає логічного структурування інформації, розділення 
її на окремі фрагменти, що пов’язані змістовно); 

2) принцип наочності навчання (його дотримання вимагає до-
бору і структурування інформації таким чином, щоб вона могла бути 
якнайкраще сприйнята органами чуття,  це сприяє розумінню навча-
льного матеріалу); 

3) принцип свідомості й активності студентів у навчанні (сут-
ність принципу випливає із фундаментальної закономірності розвитку 
особистості, становлення якої відбувається шляхом поступового пере-
ходу від взаємодії з іншими людьми до самостійної діяльності, само-
регуляції); 

4) принцип доступності навчання (рівень навчальних завдань 
повинен дещо перевищувати рівень пізнавальних можливостей студе-
нтів, таким чином буде виникати спонукання до навчально-
пізнавальної діяльності); 

5) принцип забезпечення міцності результатів навчання (до-
тримання його вимагає організації процесу навчання таким чином, 
щоб студенти осмислено і ґрунтовно засвоювали знання, уміння, на-
вички, вимагає доцільного систематичного повторення засвоєних 
знань, при цьому необхідним є вміння застосовувати їх на практиці); 

6) принцип науковості навчання (вимагає, щоб факти, поло-
ження і закони, які повідомляються студентам, були достовірними, 
використовувалися проблемні й дослідницькі методи навчання, що за 
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своїм характером наближаються до методів наукового пошуку, вима-
гає повідомлення історичних фактів розвитку даної науки) [46].  

Р. Гуревич зазначає, що реалізація науковості навчання означає 
також вибір методів, які активізують пізнавальну і творчу діяльність 
учнів, їх розумові здібності [57, с. 55]. Далі він зауважує: «Норматив-
на вимога цього принципу полягає ще й в тому, щоб методи навчання 
за своїм характером наближалися до методів науки» [57, с. 55]; 

7) принцип зв’язку навчання з життям, теорії з практикою 
(навчання лише тоді є успішним, коли студенти усвідомлюють життє-
ву важливість засвоюваних знань і вмінь); 

8) принцип врахування вікових та індивідуальних особливо-
стей студентів [57,  с. 52]. 

Крім того, іще на початку 80-х років у працях вчених колишнього 
Науково-дослідного інституту професійно-технічної педагогіки АПН 
СРСР (нині Інститут професійно-технічної освіти) на підставі відмін-
ностей цілей для професійно-технічної педагогіки та цілей загальної 
середньої освіти було висунуто принципи навчання, серед яких назва-
но такі: принцип мотивації, принцип єдності виховання і навчання, 
принцип проблемності, принцип професійної спрямованості, принцип 
політехнізму, принцип наступності, принцип міжпредметних зв’язків 
[57, с. 66]. 

Враховуючи педагогічні принципи навчання, ми виділяємо такі 
принципи  відбору історичних  матеріалів. 

Принцип диференційованої реалізованості. Цей принцип вклю-
чає в себе такі блоки: 

а) фаховоспрямована диференціація та інтегрований підхід; 
б) рівнева диференціація. 

Розглянемо кожен з них детальніше. 
Блок фаховоспрямованої диференціації та інтегрованого підходу 

полягає у тому, що викладач добирає історичний матеріал таким чи-
ном, щоб він був допоміжним  у формуванні фахової спрямованості 
студентів. Так, наприклад, викладач, який працює з трьома групами 
студентів різних технічних спеціальностей «Електричні станції», 
«Енергетичний менеджмент», «Електротехніка та електротехнології», 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», повинен 
так підбирати для кожної з цих груп історичний матеріал, щоб він 
якомога краще сприяв фаховій спрямованості студентів у кожній з 
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груп. Це означає, що історичний матеріал має бути диференційованим 
відносно програми даної спеціальності. Паралельно викладач прово-
дить узагальнення, що стосуються конкретних розділів, синтезуючи 
при цьому вивчений матеріал не лише з однієї конкретної дисципліни, 
а й включаючи сюди історичні факти розвитку інших галузей науки, 
що тісно пов’язані з даним предметом. Одні й ті ж  завдання стояли 
перед  вченими-математиками, вченими-фізиками, астрономами, ін-
женерами. Важливо показати, як їх вирішували представники різних 
галузей науки. 

Завдання створення умов, щоб склалася така картина, покладаєть-
ся на викладача, оскільки для кожної спеціальності не може бути на-
писано окремий посібник із застосуванням  історичних фактів. Часто у 
студентів ще зі школи зберігається неправильне уявлення про те, що 
кожна галузь науки розвивалася і розвивається окремо. Це пов’язано, 
по-перше, з тим, що у шкільних курсах природничих і точних дисцип-
лін дуже мало, а то й зовсім не звертають уваги на міжпредметні 
зв’язки; по-друге, як показала практика констатувального експериме-
нту, діти не часто в школі отримують достатню інформацію історич-
ного характеру для того, щоб у них досить чітко могла сформуватися 
загальна картина розвитку певної галузі науки, а, отже, на час вступу 
до вищих навчальних закладів багаж знань з історії науки залишається 
майже порожнім. 

Блок рівневої диференціації полягає в тому, що обсяг та зміст істо-
ричного матеріалу визначаються рівнем підготовки студентів. Певним 
чином сприйняття історичного матеріалу студентами залежить від їх-
ньої здатності переосмислювати і структурувати історичні факти у 
свідомості, що є набутим вмінням зі школи, а також від того, як часто 
вчитель у школі використовував різні прийоми включення історичних 
фактів у навчальний процес.  

При доборі історіографічних матеріалів важливим є принцип полі-
функціональності. Історичні матеріали добираються таким чином, 
щоб з їх допомогою можна було вирішити якомога більше дидактич-
них проблем. Сюди віднесено і можливість використання одного і то-
го ж засобу історіографії в різних розділах навчального курсу – з від-
повідними смисловими акцентами, змістовим збагаченням тощо. 
«Більше користі приносить розгляд одного предмета з десяти різних 
сторін, ніж вивчення десяти предметів з одного боку», –  писав 
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А. Дістверг. Цю цитату можна віднести і до вивчення історичних фак-
тів. Отже, історичний матеріал стає  допоміжним у процесі створення 
цілісної картини взаємозв’язку між технічними спеціальностями різ-
них напрямків. До цього принципу належить блок супровідного хара-
ктеру історичних матеріалів, який включає в себе органічний, логіч-
ний взаємозв’язок історичних матеріалів та предметного матеріалу, 
тобто історичні факти мають безпосередньо стосуватися програмного 
матеріалу.  

Принцип структурування інформації включає в себе напрями: 
 а) патріотизму (національної  належності); 
 б) науковий напрям. 
Вихованню патріотизму та певної ідеології в середній та вищій 

школах на сьогоднішній день практично не надають достатньо уваги. 
Проте, ще декілька десятиліть тому цей напрям був одним з основних 
у дидактичній системі. Раніше визнавалися лише методи діалектично-
го та історичного матеріалізму і марксистсько-ленінський світогляд, 
але зараз у суспільстві відбувається переоцінка старих цінностей і, як 
ніколи раніше, гостро постала потреба у заповненні певного вакууму, 
що утворився у методологічній підготовці майбутніх фахівців [8, 

с. 146]. Особливим чинником у процесі формування ідеології майбут-
нього фахівця виступають історичні факти, адже ідеологічне вихован-
ня значною мірою здійснюється через впровадження історичних екс-
курсів, оскільки сформовані історичні повідомлення можуть свідомо і 
підсвідомо впливати на формування мотиваційно-ціннісної складової 
особистості, яка відповідає за національну ідентифікацію. 

Виховання націоналізму і патріотизму є у наш час чи не найваж-
ливішим завданням як сім'ї, так і навчальних закладів, адже в період 
бурхливих реформ  освіти та масового рівняння на Захід українському 
народу важливо не втратити своєї гідності та національного  обличчя і 
ще більш важливо передати свій патріотизм молодому поколінню. 
Саме з цією метою викладачі мають добирати історичний матеріал, у 
якому висвітлено біографічні дані вчених, а особливо – особистісні 
якості вітчизняних учених, науковців – геніїв світової науки. «Учням 
слід наводити приклади з історичного минулого нашого народу, його 
сучасних буднів, які показують, що добровольці завжди були попере-
ду, завжди були там, де складніше і небезпечніше, першими брали на 
себе труднощі нових невідомих шляхів» [57, с. 318].  
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Це сприятиме зростанню у студентів поваги до свого народу і ус-
відомленій ідентифікації до власної нації. Бажано, щоб історичний 
матеріал містив позитивні  висловлювання вчених про своїх колег, яс-
краво зображав факти розвитку певної дисципліни. 

Одним із яскравих прикладів сили волі та наполегливості є життя 
та діяльність радянського винахідника С. Корольова – геніального 
конструктора, який відіграв важливу роль у створенні ракетних ком-
плексів, (що займалися дослідженням ґрунтів планет для побудови на 
планетах нових видів виробництв). Ця людина володіла блискучими 
знаннями та майстерністю застосовувати їх на практиці, великою си-
лою волі та високою вимогливістю до себе та оточуючих. У ранньому 
дитинстві ознайомився з ідеями К. Ціолковського і почав мріяти про 
побудову ракетопланів та орбітальних станцій. Для цього він почав 
вести жорсткий графік у вивченні математики, механіки, хімії, біоло-
гії, сучасного виробництва, освоював робочі спеціальності. Пізно вно-
чі він завжди підводив підсумки кожного свого дня і складав план на 
наступний, обов’язково більш складний, примушуючи себе трудитися 
і знаходити нові підходи для швидкого засвоєння науково-технічних 
рішень. Це дозволило конструкторові завжди прагнути і досягати но-
вих результатів.  

Одним із шляхів реалізації дотримання напряму патріотичного ви-
ховання може бути впровадження історичного матеріалу через стенди, 
відвідання музеїв при університетах. Студенти можуть дізнатися бага-
то цікавого про вітчизняних учених-науковців, результати їхньої пра-
ці. Ілюстрацією цієї тези може бути стенд «Історія розвитку легкових 
автомобілів» у Вінницькому аграрному університеті, він розташова-
ний біля кафедр спеціальних дисциплін, які є обов’язковими для май-
бутніх фахівців. На стенді висвітлено історичний розвиток вітчизня-
них легкових автомобілів. Проте недоліком такого методу є 
фрагментарність інформації та її несистематичність. Це можливо ви-
правити в ході проведення занять і повідомлення історичної інформа-
ції, яка буде цікавити студентів.  

Дотримання напряму патріотизму можна досягнути шляхом роз-
повідей студентам про науковців рідного краю, про вітчизняних вче-
них. Доцільними є повідомлення про К. Ціалковського, О. Шаргея, 
М. Кибальчича, М. Остроградського, П. Чебишева, В. Глушкова, 
І. Скрипника, І. Пулюя та ін. 
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Для того, щоб певним чином вплинути на почуття відпові-
дальності за власну країну, студентам доцільно повідомити інформа-
цію на зразок: «У найбільш розвинених країнах внесок інтелектуального 
фактора, зокрема науки, високих технологій та інформації, в економічне 
зростання перевищує 70 %. Найбільш розвинені країни без значних до-
даткових витрат використовують інтелектуальний потенціал, в тому числі 
і за рахунок зарубіжних спеціалістів. США, наприклад, більш ніж четве-
рту частину своєї наукової системи сформували за рахунок спеціалістів 
з-за кордону, а пріоритетними напрямками – більш ніж на половину. 
Тільки за останні десять років країнами-донорами в поповненні інтелек-
туального потенціалу розвинених країн стали Росія, Україна та деякі 
інші країни Європи. З них за кордон емігрувало більше 100 тис. науко-
вих працівників. Цей процес можна назвати «великим переселенням вче-
них» [12, с. 280–281]. Вважаємо, що інформація такого змісту змусить 
задуматися над майбутнім Батьківщини.  

Дотримання наукового напряму при доборі історичних матеріалів 
дозволяє структурувати його таким чином, щоб повідомлення окремо-
го історичного факту чи  «групи фактів»  сприяло більш ґрунтовному 
розумінню суті наукових понять.  

У процесі повідомлення історичних матеріалів (біографічного ха-
рактеру) доцільно застосовувати такі психологічні методи впливу, як 
наслідування та навіювання.  

Для деяких студентів важким є сам процес навчання тому, що во-
ни не вірять у власні сили. Важливо на прикладах історіографії пока-
зати, що видатним вченим теж не завжди просто навчатися, звернути 
увагу студентів на те, що для творчого розвитку не має значення соці-
альне походження. Пропонуємо навести приклад з життя та діяльності 
Карла Фрідріха Гаусса. Народився він 30 квітня 1777 р. у Брауншвей-
гу – одному з німецьких князівств. Батько Карла спочатку працював 
слюсарем, а згодом став садівником, поєднуючи це заняття з обов’яз-
ками рахівника в торговельній конторі купця. Мати Карла була доч-
кою каменяра. Отже, вчений займав середнє соціальне становищем. 
Однак його талант та наполегливість дозволили досягнути важливих 
результатів: важко знайти таку галузь теоретичної чи прикладної ма-
тематики, в яку б К. Гаусс не вніс істотного вкладу. 
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Включення історичних матеріалів у навчальний процес може від-
буватися кількома шляхами.  

Так, В. Бевз вважає, що в процесі навчання вищої математики 
ефективними є такі шляхи використання історії дисципліни: 

- «самостійне вивчення студентами історичного матеріалу, який 
подається в підручниках і навчальних посібниках; 

- вступна лекція на початку викладання навчальної дисципліни; 
- історичні екскурси; 
- історико-методологічні повідомлення; 
- коротка біографічна довідка про вченого, ім’я якого згадується 

в процесі навчання; 
- демонстрація студентам портрета вченого, його праць та фраг-

ментів з них; 
-  ознайомлення студентів з висловлюваннями про математику 

та математиків; 
- розв’язування історичних задач; 
- самостійне опрацювання студентами життєвого і творчого 

шляху видатних математиків» [8, с. 102]. 
В. Бевз розробила методичну систему впровадження історичних 

матеріалів у навчальний процес класичних і педагогічних університе-
тів з дисципліни «математика». 

Наше наукове дослідження стосується формування мотивації сту-
дентів технічних спеціальностей. Історичні повідомлення мотивуючо-
го характеру  підібрано нами на базі спеціальних і фундаментальних 
дисциплін. Взаємний зв'язок між фундаментальними та спеціальними 
технічними дисциплінами, в основі якого є також історичний розви-
ток певних теорій, понять, є передумовою використання інтегративно-
го підходу при включенні засобів історіографії у навчальний процес. 
Тобто, при викладанні таких фундаментальних дисциплін, як, напри-
клад, вища математика, фізика, викладач використовуватиме історіог-
рафічні матеріали, які стосуватимуться як самої дисципліни, так і ма-
тимуть інтегрований характер, що допоможе студентам побачити 
міжпредметний взаємозв’язок, логіку матеріалу, його значимість, ва-
жливість вивчення цієї дисципліни. Цю ідею ми покажемо на рис. 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Взаємозв’язок фундаментальних і спеціальних  

технічних дисциплін через історичний розвиток 

У дослідженні  показано використання засобів історіографії пере-
важно на прикладі фундаментальних дисциплін. Однак наведена у 
монографії методика використання засобів історіографії як способу 
формування мотивації до навчально-пізнавальної діяльності є прийня-
тною і для спеціальних технічних дисциплін. 

Ми пропонуємо включення історичних матеріалів до курсу ви-
вчення технічних дисциплін розділити на два блоки:  

1) пряме (безпосереднє) введення  історичних фактів у процес 
вивчення технічних дисциплін (шляхом введення в навчальні програ-
ми спецкурсів з історії  вивчення технічних наук; також включення 
історіографічного матеріалу в навчально-методичну літературу); 

2) непряме (опосередковане) введення історичних фактів у про-
цес навчання. 

Розглянемо детально кожен із цих блоків. Під «прямим введен-
ням» історичних фактів у процес навчання  будемо розуміти введення 
у навчальні  плани і програми спецкурсів з історії технічних наук, 
тобто створення цілого допоміжного курсу вивчення історії науки, 
проведення запланованих конференцій з розвитку певної галузі науки 
або окремого її розділу. Це можуть бути, наприклад, такі дисципліни: 
вивчення історії  розвитку електро- і радіотехніки, історії фізики, при-
кладної механіки тощо. Проте, варто зауважити, що матеріал у цьому 
спецкурсі має викладатися  не просто як перелік дат і відкриттів та бі-
ографічних даних учених, а таким чином, щоб студенти  могли поба-
чити логічну послідовність у розвитку певних понять, побачити шлях, 
яким ішли науковці до своїх відкриттів. Саме  так студентам простіше 
буде зрозуміти, що наука не стоїть на місці (в прямому значенні цих 
слів), а розвивалася і розвивається. Цей факт може стати стимулом до 
різного роду наукових захоплень молодої людини, що в цілому під-
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вищить інтерес до вивчення технічних дисциплін. Крім того, варто за-
охочувати студентів до дослідницької діяльності: включати їх у робо-
ту з пошуку та підготовки історичного матеріалу (цікавих відомостей 
з життя видатних діячів, фактів про наукові відкриття науки тощо).  

Отже, перший шлях включення історичних матеріалів до курсу 
вивчення технічних дисциплін є широким і вимагає певних змін у 
структурі навчальних планів і програм, що має бути узгоджено з зага-
льним навчальним планом вищого навчального закладу.  

Другий шлях включення історичних матеріалів до курсу вивчення 
технічних дисциплін більш вузький, однак не менш важливий.   

Опосередковане введення  історичних фактів у процес навчання 
можна розуміти як систематичне (але не передбачене програмою) 
включення історичних екскурсів у навчальний процес. Такого типу 
включення історичної інформації в процес вивчення дисципліни може 
відбуватися кількома шляхами: факти можуть бути повідомлені самим 
викладачем; можуть бути підготовлені студентами, й апробовані як 
виступи на практичних, а також лекційних заняттях; використання на-
очності, інноваційних технологій; найкращий варіант – спільна робота 
викладача і студентів (сюди можна віднести гурткову роботу, прове-
дення конференцій, підготовка і випуск стінгазет, створення Інтернет 
сайтів). 

Доцільно виділити такі напрями впровадження засобів історіогра-
фії: аудиторний – історичні матеріали впроваджуються в навчальний 
процес безпосередньо під час занять; позааудиторний – історичні ма-
теріали впроваджуються в навчальний процес у вільний від занять час 
(перегляд документальних фільмів, виступи на конференціях, дослід-
ницька робота). 

До безпосереднього способу включення історичних матеріалів в 
процес вивчення технічних дисциплін належить розміщення історич-
них фактів у навчально-методичній літературі: підручниках, посібни-
ках, методичних рекомендаціях. З метою дослідити наявність істори-
чного матеріалу в підручниках та посібниках ми здійснили їх аналіз. 
За основну (базову) літературу брали ту, що рекомендована в навча-
льних програмах (ВНТУ), не виключаючи з огляду і додаткову.  

Аналіз літератури, рекомендованої програмою з фізики для всіх 
напрямків усіх спеціальностей (ВНТУ). 
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Підручник [170] містить переважно факти, що стосуються досяг-
нень учених Радянського Союзу.  Увесь підручник зосереджено на 
ідеологічному вихованні. «4 жовтня  1957 р. в Радянському Союзі бу-
ло здійснено перший в історії людства успішний запуск штучного су-
путника Землі» [170,  c. 180]. 

Присутні у книзі посилання загального історичного характеру. 
Наприклад: «У 1915 р. А. Ейнштейн створив основи загальної теорії 
відносності, що являє собою теорію тяжіння» [170, c. 217]. Або ще 
один приклад: «Основоположником теорії міжпланетних сполучень є 
російський вчений і винахідник К. Е. Ціолковський (1857–1935). Він 
розробив теорію польоту, аргументував можливість застосування реа-
ктивних апаратів для міжпланетних сполучень. Зокрема, К. Ціол-
ковським була створена теорія руху  складових ракет, у яких кожна 
наступна складова вступає в дію після того, як попередня, використа-
вши все пальне, відділиться від ракети. Ідеї К. Ціолковського отрима-
ли розвиток і були втілені в життя радянськими вченими» [170, c. 
252]. Параграф «Визначення  Перреном числа Авагадро»  можна на-
звати історичним: у ньому автор розкриває хід думок вченого, які за-
писані в логічній послідовності. 

Однак є суттєві зауваження щодо введення історичних фактів, зо-
крема, у параграфі «Рівняння Бернуллі» висвітлено фундаментальний 
закон, що названо іменем його винахідника, але про вченого не сказа-
но ні слова. У фізиці багато фундаментальних теорем і формул носять 
імена тих, хто їх відкрив. Бажано при наведенні цих теорем давати хо-
ча б коротку інформацію про вчених – їх винахідників. Загалом, під-
ручник написаний на високому науково-теоретичному рівні. 

Посібник [171]  за характером стилю написання не відрізняється 
від попереднього, у ньому присутні лише окремі історичні відомості 
описового характеру про хід думок окремих учених. Одним з небага-
тьох таких прикладів є параграф «Закон Кулона», який можна назвати  
історичним, оскільки в ньому показано хід думок і дій ученого при ві-
дкритті цього закону: «З допомогою крутильних ваг, що подібні до 
тих, які використовувалися Кавендишем для визначення гравітаційної 
сталої, Кулон вимірював силу взаємодії заряджених кульок у залеж-
ності від величини зарядів на них і від відстаней між ними». 

Недоліком, знову ж таки, є те, що при вивченні певних законів не 
вказано жодних історичних фактів про їх винахідників. Так, у параг-
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рафі «Дуговий розряд» автор описує відкриття цього явища: «У 
1802 р. В. Петров виявив, що при розведенні електродів, які до цього  
з’єднали і які були підключені до великої гальванічної батареї, між 
електродами спалахує сліпуче світіння». Однак автор підручника не 
наводить жодної інформації про вченого. 

Аналогічним є стиль написання третьої частини [172]. Посібник 
містить деякі фрагменти з історії відкриття певних явищ чи законів. 
«Герц помітив, що пробігання іскри між кульками розрядника значно 
полегшується, якщо одну з кульок освітити ультрафіолетовими про-
менями».  Ця проста фраза дає можливість читачеві зрозуміти, яким 
чином було відкрито явище фотоефекту. Розвиток дослідження цього 
явища також описано: «У 1888 – 1889 рр. А. Г. Столєтов піддав фото-
ефект систематичним дослідженням» (показано хід думок вченого, 
зображена також установка, з допомогою якої досліджувалося явище). 
При написанні навчального посібника, як зазначено в передмові, ав-
тор ставив за мету познайомити студентів з основними  ідеями і мето-
дами фізики, звернути особливу увагу на пояснення змісту фізичних 
законів і на свідоме їх застосування. Ця мета у посібнику досягнута, 
однак з точки зору історизму книга може бути доповнена спеціальним 
посібником. 

Зразковим з точки зору методики написання, а також з точки зору 
включення у зміст історичних фактів є підручник І. М. Кучерука 
[101], що складається з трьох частин.  

Книга написана на  високому науковому рівні, при цьому є досить 
доступною для читача, значною мірою це пов’язано з включенням у 
зміст великої кількості інформації історичного характеру. Так, із пер-
ших сторінок (у вступі) автор розкриває зміст терміну «фізика» – на-
зви  предмету, що вивчається: «Фізика – це наука, що вивчає найпрос-
тіші і разом з тим найбільш загальні закономірності явищ природи, 
властивості і будову матерії та закони її руху. Термін  «фізика» похо-
дить від грецького слова physis – природа. В епоху античної культури 
наука охоплювала всю сукупність знань про природу. З часом виділи-
лись окремі науки, в тому числі й фізика».  З самого початку автор ви-
ступає за активне використання історичних фактів під час вивчення 
дисципліни: «У духовному відродженні України певне місце повинна 
зайняти фізика як наука, а також її історія. Здійснити це завдання мо-
жна за активної участі вчених-фізиків, дослідників з історії фізики і 
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викладачів фізики у вищій та середній школі».  Варто зауважити, що 
підручник відрізняється також наявністю задач історичного характе-
ру, в яких показано шлях відкриття певних явищ, процесів.  

Англійський вчений Д. Чедвік (1892 – 1974) у 1932 р. відкрив ней-
трон – одну із елементарних частинок, з яких  побудовані ядра атомів, 
використавши закони збереження механічної енергії та імпульсу в си-
стемі мікрочастинок. 

У другій частині підручника автори включили у зміст підпункт 
«Короткий історичний огляд вчення про електрику і магнетизм», де 
показано розвиток цього розділу фізики, зроблено історичний огляд з 
розповіддю про використання досягнень у цій сфері та цікавими істо-
ричними даними. Наприклад: «З часів Б. Франкліна умовились нази-
вати електрику, яка виникає на скляній паличці при натиранні її шов-
ком, позитивною, а на ебонітовій при натиранні її хутром – 
негативною. Цікаво, що на могильному камені  Б. Франкліна вибито 
епітафію: «Він вкрав блискавку з небес» [101, с. 8]. 

Третя частина написана так само, як дві попередні, з використан-
ням  історичних фактів, що, на нашу думку, позитивно впливає на фо-
рмування зацікавленості студентів до навчання. Зокрема, характерним 
є відтворення атмосфери певного періоду  часу, за якого вибудовува-
лися окремі  теорії. Наведемо приклад. Параграф «Експериментальні 
основи спеціальної теорії відносності» розпочато таким вступом: «У 
класичній фізиці початку XIX ст. вважалось, що світло, як хвильовий 
процес, поширюється в деякому гіпотетичному середовищі – ефірі. 
Коли панувала механічна теорія світла, то ефір наділяли незвичайни-
ми властивостями – великою пружністю і нескінченно малою густи-
ною. 

Після створення Дж. Максвелом електромагнітної теорії світла 
«механічний ефір» було замінено «електромагнітним» як середови-
щем, в якому поширюються тільки електромагнітні хвилі. З рівнянь 
Максвела випливає, що швидкість світла у вакуумі с  має бути інварі-
антною величиною при переході від однієї інерціальної системи відлі-
ку до іншої. Це суперечить теоремі додавання швидкостей у класичній 
механіці. 

Із створенням електромагнітної теорії світла постала проблема ви-
бору такої системи відліку, в якій рівняння Максвела  були б інваріан-
тні відносно перетворень Галілея.  
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На думку Максвела, електромагнітні хвилі мають поширюватися в 
ефірі, а його рівняння справджується тільки в тій системі відліку, в 
якій ефір знаходиться у спокої. Отже, в електромагнітній теорії світла 
ефір перетворився в умовне абстрактне середовище, від якого вимага-
лось виконання ролі системи відліку, яка забезпечувала б справедли-
вість рівнянь Максвела при переході від однієї інерціальної системи 
відліку до іншої. Така система є переважаючою серед інших інерціа-
льних систем відліку, в яких має спостерігатись рух ефіру – ефірний 
вітер. Виявлення його вважалось однією з основних проблем фізики 
кінця XIX – початку XX століть. О. Френель вважав, що  рухомі тіла 
не захоплюють ефір і він вільно проходить крізь них. Виходячи з ме-
ханічних уявлень, вчений припускав, що рухомі тіла можуть частково 
захоплювати ефір».  

Наведений приклад дає можливість зрозуміти, що навіть геніальні 
вчені припускалися помилок у своїх міркуваннях, а для студентів цей  
висновок практично означає те, що не потрібно здаватися навіть тоді, 
коли в минулому були допущені помилки.  

Розробляючи теорію поширення електромагнітних хвиль в ефірі, 
Генріх Герц (1857–1894) розвивав електродинаміку, яка ґрунтувалась 
на припущенні, що ефір повністю захоплюється рухомими тілами. 
Основоположник електронної теорії Х. Лоренц вважав, що ефір абсо-
лютно невагомий [101, с. 226]. Використання наведених автором мір-
кувань на заняттях фізики дасть студентам змогу побачити динаміку 
розвитку електромагнітної теорії світла. 

Наступним у нашому списку є посібник Д. В. Сивухіна [173].  
У вступі автор розкриває історичну послідовність розвитку меха-

ніки. Головна увага звернута на з’ясування фізичного змісту основних 
законів та понять механіки, встановлення меж застосування цих зако-
нів, на розвиток у студентів навичок фізичного мислення і вміння ста-
вити та вирішувати конкретні завдання. Історичні відомості мають фі-
лософський характер: «Поняття маси у І. Ньютона відрізняється 
невизначеністю, оскільки він не дав визначення густини» або «Арис-
тотель (384–322 до н. е.) і його послідовники розглядали силу як на-
слідок дії» [173,. c. 71]. Історичні пояснення подано загальними струк-
турованими блоками. Наприклад: «Задача про спектр частот кри-
сталічної  решітки  твердого тіла розглядалася  Дебаєм (1882–1971) і  
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Карманом (1881–1963). Борн і Карман підійшли до розв’язування  за-
дачі з послідовно атомістичної точки зору» [173,  c. 348].  

Такий підхід включення історичного матеріалу в навчальний про-
цес при формуванні мотивації є досить вдалим, оскільки відрізняється 
структурованістю та лаконічністю.   

Цікаво проаналізувати збірники задач, оскільки студенти  корис-
туються ними частіше ніж, наприклад, посібниками чи підручниками.   

Посібник Р. І. Грабовського [55] хоча і не новий, його включено 
до переліку рекомендованої літератури, тому він увійшов до нашого 
аналізу. 

Автором вказано, що вперше величина гравітаційної сталої вимі-
ряна Кавендешем в 1798 р. з допомогою крутильних терезів. У книзі 
присутні історичні факти фрагментарного характеру про науковців, 
іменами яких названо відомі закони фізики: С. І. Вавілов (1891–1951) 
– видатний вітчизняний фізик, який зробив великий внесок у вивчення 
люмінесценції, з 1945 р. – президент АН СРСР.  

Ми вважаємо, що цей посібник має, хоча і незначний, елемент 
впливу на формування мотивації студентів. Доречне використання на-
ведених фактів під час заняття може мати як виховний, так і стиму-
люючий характер. 

Варто зауважити, що кожна галузь науки є структурованим ком-
плексом історичного матеріалу, зокрема, фізика є наукою, що побудо-
вана переважно на експериментальних підтвердженнях припущень – 
дослідах. Тобто вивчення науки є вивченням історичних фактів (це 
твердження спрацьовує і в протилежний бік!). Часто студенти цього 
не розуміють,  а викладачі забувають на цьому акцентувати увагу. 
Проте це важливий стимулюючий елемент процесу навчання. 

Аналіз запропонованої програмою літератури дає підстави зроби-
ти висновок про наявність деякої історичної інформації в підручниках 
(посібниках), проте для здійснення впливу на формування мотивації 
студентів до навчання її не достатньо. Тому роботу по добору такої 
інформації має здійснювати викладач.  

Проаналізуємо літературу, що рекомендована робочою навчаль-
ною програмою дисципліни «Вища математика» (ВНТУ). Бакалаврсь-
кий напрям 7.0910 – «Електронні апарати»; спеціальність інженерії: 
7.091001 – «Виробництво електронних засобів»; 7.091002 – «Біотехні-
чні та медичні апарати і системи»; 7.091004 – «Технології та засоби 
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телекомунікацій», а також додаткову літературу, яку пропонують ви-
кладачі кафедри вищої математики студентам, тим самим охопимо 
максимум підручників та посібників, які використовують студенти та 
викладачі.  

У вступі автор підручника [100] розмістив короткі відомості з іс-
торії  розвитку вищої математики: «Основи аналітичної  геометрії  бу-
ли розроблені математиком і філософом Р. Декартом (1596–1650). Ві-
дкриття диференціального та інтегрального числення належить 
І. Ньютону (1642–1727) і Г. Лейбніцу (1646–1716); хоча не варто  за-
бувати, що ідеї нового числення  були закладені в роботах багатьох  
їхніх попередників» [100, с. 17]. Історична інформація такого типу зу-
стрічається лише  у вступі, а далі в книзі відсутні історичні факти.  

Посібник [211] повністю відповідає змісту навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірності та математична статистика», написаний на висо-
кому науковому рівні, але без використання історичного матеріалу.  

Наступний посібник [147] небагатий на історичний матеріал, хоча 
в ньому присутні історичні відомості біографічного характеру: «Рене 
Декарт (1596–1650) – французький фізик, фізіолог» [147, с.7]. Матері-
ал такого типу певним чином спрямовує студентів на розуміння похо-
дження та роду занять учених, однак не є стимулюючим фактором у 
навчальному процесі.  

Книга [37] не містить історичних відомостей взагалі, хоча написа-
на на високому науково-методичному рівні і є доступною  для сприй-
мання.  

Історичний матеріал відсутній і в підручнику [37]. Тут перед кож-
ним блоком задач та прикладів задач наведено теоретичні відомості, 
означення. Це допоможе студентам виконати самостійну роботу. 

Гарним прикладом використання історичного матеріалу є підруч-
ник [152]. Книга  відрізняється від інших і цікава тим, що в означеннях 
понять наводиться їх історичне походження і в багатьох випадках на-
водиться тлумачення термінів. Наприклад, в означенні кардіоїди наво-
диться спочатку його аналітичний запис, а потім вказується: від 
«kardia» – серце. Такі пояснення є для багатьох математичних термінів. 

Я. С. Бугров, автор книги [23] у наведених прикладах, а також у 
теоретичному матеріалі не використовує історичних довідок або істо-
ричних посилань. Проте у своїй книзі [24] він наводить фрагментарні 
історичні факти біографічного характеру на зразок: «Г. Крамер (1704–
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1752) швейцарський математик». Такими короткими фразами є вико-
ристання історичних фактів. Тому ми рекомендуємо інформацію під-
ручника доповнювати історіографічними матеріалами мотивувального 
характеру. 

У збірнику задач [211] теоретичного матеріалу для розв’язання за-
дач подано дуже мало, він не містить історичних екскурсів. 

Посібник  В. І. Клочка та А. О. Сироватка [89], написаний на ви-
сокому науковому рівні, містить деякі історичні факти, показує взає-
мозв’язки між різними дисциплінами. «Багато різноманітних задач за-
гальнотехнічних і спеціальних дисциплін (фізики, хімії, теоретичної 
механіки, опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності, 
гідравліки, теорії машин і механізмів, технології виробництва та інші) 
приводять до ДР. Дамо означення диференціального рівняння (термін 
«диференціальні рівняння» введений Лейбніцем у 1676 р.)» [89, с. 8].  

Автор [121] використовує історичні факти у вигляді невеликих 
посилань, розміщених внизу сторінки. Таких, наприклад, як «Одинич-
на функція була введена  в 1898 р. О. Хевісайдом при розв’язанні опе-
раційними способами диференціальних рівнянь теорії електричних 
кіл». 

Або зустрічаються пояснення типу: «функції в рівняннях  (10 – 13) 
називають функціями Крилова і в технічній літературі відповідно поз-
начаються  S(αs), T(αt). А. Н. Крилов (1863-1945) – видатний  матема-
тик, механік, кораблебудівельник». Або: «ð-функція ще називається 
імпульсною, або  функцією Дірака. П. Дірак (1902-1984) – англійський 
фізик-теоретик» [121, с. 317].  

Книга Д. В. Беклемишева [10] Підручник цікавий за змістом та 
структурою, написаний на високому науково-методичному рівні. Але 
історичні екскурси в ньому відсутні взагалі. 

Як і попередній підручник, книга [117] не містить історичних фак-
тів. 

У наступній рекомендованій програмою або самими викладачами 
кафедри вищої математики ВНТУ літературі [110], [38], [42] історич-
них фактів немає. 

У підручнику [23], авторів Я. С. Бугрова, С. М. Нікольського  на-
ведено історичні факти типу: «Й. Бернуллі (1667–1748) видатний  
швейцарський математик» [23, с. 32], «І. Ньютон (1643–1727) великий 
англійський фізик і математик. Г. В. Лейбніц (1646–1716) – великий 
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німецький математик і філософ» [23, c. 95], «О. М. Ляпунов 
(1857-1918) видатний  російський  математик і механік» [23, с. 121]. 

З усієї запропонованої літератури з дисципліни «Вища математи-
ка» лише 4 % містить фрагментарну інформацію історичного змісту, 
яка могла б слугувати матеріалом для зацікавлення. 

Для порівняння проаналізуємо літературу з технічних дисциплін, 
що рекомендують в іншому ВНЗ. Дисципліна – «Електричні мережі», 
спеціальність – «Інформаційні системи», ВНЗ – Одеський інститут 
зв’язку ім. О. С. Попова. 

Першим у списку літератури є підручник Б. С. Гершунского. [48]. 
З перших сторінок автор включає історичні факти в зміст підручника: 
«Електроніка: минуле, теперішнє, майбутнє» – назва одного з підпун-
ктів вступу. Тут висвітлено розвиток електроніки: «Становлення та 
розвиток електроніки стало можливим завдяки наполегливим зусил-
лям багатьох сотень учених-фізиків, які намагалися протягом довгого 
часу пізнати  і науково пояснити природу електричних явищ». Про-
слідковується мотивуючий характер інформації, яка спрямована на за-
охочення  читача до активної праці. 

Далі автор зазначає, що знадобилися праці великих теоретиків і 
експериментаторів XIX і XX століть – Г. Гельмгольца, У. Крукса, 
Д.  Мендєлєєва, Е Холла, В. Рентгена, Г. Герца, А. Столєтова, 
Дж. Томсона, Г. Лоренцо, А. Бекереля, Р. Міллікена, Е. Резерфорда, 
А. Іоффе, Г. Вільсона, М. Планка, А. Енштейна, Н. Бора, Луї де Брой-
ля, В. Гейзенберга, П. Дірака, Е. Фермі, Л. Д. Ландау і багатьох інших  
вчених, щоб  поглибити і розвинути перші уявлення про властивості 
однієї із найбільш дивовижних елементарних частинок матерії – елек-
трона. 

Патріотичне виховання здійснювалося через інформацію, що міс-
тить у собі дані про розвиток «вітчизняної науки». Зокрема, наголо-
шується, що перші кроки технічної електроніки варто віднести до кін-
ця XIX століття, коли російський електротехнік А. Лодигін створив 
електричну лампу розжарення (1872 р.). Виробництво електричних 
освітлювальних ламп стало тією матеріальною базою, на якій розпо-
чався промисловий розвиток електронної техніки. Відкриття амери-
канським вченим Т. Едісоном явища термоіонної емісії в 1883 р. і до-
слідження фотоелектронної емісії в 1888 р. професором Московського 
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університету О. Столєтовим послужили початком вивчення електрон-
них явищ, які згодом були використані і в техніці.  

Подією, яка справила величезний вплив на розвиток електроніки, 
було винайдення першого  у світі радіоприймача російським вченим 
О. Поповим в 1895 р. Потреби радіотехніки значною мірою  стимулю-
вали створення і вдосконалення електричних приладів, перш за все, 
приймально-підсилювальних ламп» [48, с. 8]. Матеріал такого харак-
теру містить у собі як виховний, так і мотивуючий фактори. 

«Великою подією в розвитку напівпровідникової техніки було ві-
дкриття в кінці 1948 р. американськими вченими У. Браттейном, 
Дж. Бардіном і У. Шоклі транзисторного ефекту. Перші промислові 
зразки транзисторів з’явилися в 1949 – 1950 рр. Після цього розпоча-
лося інтенсивне дослідження фізичних явищ в напівпровідниках, ви-
робництво і застосування багаточисленних різновидів напівпровідни-
кових виробів» [48, c. 9]. 

Для студентів, що отримують технічну освіту (напрямку елект-
ронної техніки),  цікавою в професійному плані є інформація про тен-
денції розвитку даної науки, на зразок наведеного у підручнику факту 
про те, що сучасний етап розвитку електронної техніки характеризу-
ється ускладненням електронної апаратури. Звичайні (дискретні) еле-
ктронні схеми вже не можуть повною мірою задовольнити потреби 
різкого зменшення габаритних розмірів і зростання надійності елект-
ронних пристроїв. Все більш широке розповсюдження набуває мікро-
електроніка – галузь електроніки, яка займається мікромініатюризаці-
єю електронної апаратури з метою зменшення її об’єму, маси, 
вартості, збільшення надійності і економічності на основі комплексу 
конструктивних, технологічних і системних методів. 

Наступним у рекомендованому списку літератури для даного пре-
дмету є підручник А. Ф. Белецкого [11]. Практично увесь історичний 
матеріал автор розмістив у вступі: «Початком розвитку засобів елект-
ричного зв’язку є винахід в 1832 році російським вченим, членом-
кореспондентом Петербурзької академії наук Павлом Львовичем Ши-
лінгом електромагнітного телеграфу».  

Очевидно, що з появою телеграфа з’явилися і перші провідні лінії 
зв’язку у вигляді підземних кораблів і повітряних телеграфних ліній 
зв’язку. 
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Широкого розвитку телеграфний зв’язок набув після винаходу 
Самуелем Морзе (США) наприкінці 30-х рр. минулого століття вдалої 
конструкції записуючого телеграфного апарату. 

Автор також згадує про видатного винахідника О. Попова, який 7 
травня 1895 р. виступив з публічною лекцією і демонстрацією першо-
го у світі радіоприймача або «грозовідмітника», як назвав його автор. 

«Високий рівень розвитку розрахункових методів теорії електрич-
них ланцюгів і досконалість оптимальних методів  їх синтезу завдя-
чують використанню фундаментальних досліджень російських і ра-
дянських математиків П. Л. Чебишева, Е. І. Золотарєва (методи 
найкращого рівномірного наближення функцій), О. О. Ляпунова (кри-
терії рівноваги), Л. В. Канторовича (лінійне програмування), 
Є. Я. Ремеза (чисельні методи зрівнювання максимумів), а також низ-
ки радянських вчених, праці яких сприяли розвитку методів власне 
теорії електричних ланцюгів (Є. В. Зелях, В. Н. Листов, М. Г. Цимба-
листий та ін.)» [11,  с. 5–8]. Інша частина підручника не містить істо-
ричних фактів.    

Посібники [41], [59] не містять історичних фактів розвитку дисци-
пліни. 

У підручнику [143] присутні посилання історичного характеру ти-
пу: «Зокрема, векторний запис рівнянь електромагнетизму не викори-
стовувався і самим Максвелом, а був введений  більш пізніми дослід-
никами. Рівняння Максвела спочатку записувалися у координатній 
формі» [143, с. 30]. Присутні факти історичного характеру і в самому 
тексті підручника, зокрема зазначено, що нелінійність феромагнетиків 
враховувалась  іще в XIX  столітті  при проектуванні  електричних 
машин [143, с. 557]. Але найбільше історичної інформації зосередже-
но у вступі. «Хоча прояви електромагнетизму в природі спостерігали-
ся людьми завжди, наукові поняття в цій галузі з’явилися усього біля 
двохсот років тому, для порівняння нагадаємо, що деякі поняття ме-
ханіки створювалися ще у стародавньому світі. Навряд чи це дивує: 
адже механічні явища наповнюють щоденний досвід людини, і тут 
виявилася корисною ситуація, що виробилася багатьма поколіннями. 
Утворювані електромагнітні явища (такі, як дія магніта або натертого 
бурштину) були  досить примітивними, щоб покласти початок техніці, 
яка неодмінно б загострила увагу до електромагнетизму. Цікаво інше 
– повільний розвиток механіки, що досягла відносної зрілості лише у 
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часи  Галілея і Ньютона, і досить швидке завершення  класичної теорії  
електромагнетизму в наступний період. Однак навіть тепер, коли  ви-
користання складних електромагнітних процесів найширше розпо-
всюдження, основні поняття електромагнетизму іноді здаються  до-
сить віддаленими: вони далекі від нашого безпосереднього досвіду» 
[143, с. 9]. 

Для студентів напрямків електротехніка, радіотехніка буде ціка-
вою така інформація.  

До початку XIX  століття вже існували досить чіткі уявлення про 
мікроскопічні заряди, струми та їх взаємодію. У цей час виникла елек-
тротехніка, яка ще десятиліття по тому не мала великого практичного 
значення. Набагато глибше розуміння суті електромагнетизму потріб-
но було для створення радіотехніки, основна функція якої пов’язана з 
безпосереднім використанням електромагнітного поля, яке перено-
сить енергію у просторі [143, с. 9].  

Нижче автор наводить історичний розвиток поняття електромагні-
тного поля. Ми вважаємо за доцільне процитувати в роботі цей ціка-
вий за своїм змістом матеріал. «Поняття електромагнітного поля ле-
жить в основі  сучасної теорії  електромагнетизму. Розглянемо, як 
воно історично з’явилося. У 1784-1789 рр. були опубліковані роботи 
Шарля Кулона про електричні та магнітні взаємодії. Відомий закон 
Кулона про взаємодію  електричних зарядів, який вивчають уже в се-
редній школі, дивовижно схожий на закон тяжіння. Легко уявити зди-
вування, яке справив цей факт на сучасників відкриття, коли  най-
більш відпрацьована частина фізики зводилася до механіки Ньютона. 
Відкриті згодом закони різноманітних електромагнітних перетворень 
(наприклад, закон Ампера про струми) при всіх його особливостях 
ідейно близькі  закону Кулона: дія одного об’єкта на інший, як уявля-
ли дослідники,  відбувається миттєво без усякої участі». 

Детальний аналіз науково-методичної, психологічної, педагогічної 
літератури дає змогу зробити висновок про важливість включення іс-
торичних фактів у процес навчання, а також  про усвідомлення авто-
рами важливості їхнього застосування при формуванні зацікавлення 
та мотивації до вивчення предмету читачами.  

Викладач як керівник навчально-виховного процесу у ВНЗ пови-
нен чітко усвідомлювати, що саме він хоче впровадити у навчальний 
процес і з якою метою.  
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Покажемо використання засобів історіографії з метою формування 
мотивації до навчально-пізнавальної діяльності студентів на прикладі 
вивчення теми: «Теплові властивості речовин». 

Одне із занять (або факультатив) можна розпочати таким чином. 
До важливих властивостей речовин відносяться їх теплові влас-

тивості. Це пояснюється тим, що світ, у якому ми живемо, знахо-
диться в просторі і часі в певному гравітаційному полі певної темпе-
ратури. Таким чином, теплові властивості мають універсальні 
характеристики. Ці властивості вивчаються у різних розділах фізи-
ки: молекулярній фізиці, термодинаміці, та особливо – теплофізиці, 
яка займається вивченням теплових властивостей речовин та їх ви-
мірюванням. До теплофізичних властивостей речовин відносять го-
ловним чином: 

1) теплопровідність; 
2)питому та молярну теплоємність; 
3) коефіцієнт теплопровідності. 
Викладач підкреслює, що теплові властивості речовини мають нау-

ково-пізнавальне та світоглядне значення. Уява про світлові властиво-
сті речовин почала існувати у другій половині XVIII і на початку XIX 
століття. Так, наприклад, у 70-х рр. XVIII ст. англійський фізик 
М. Блек приходить до відкриття поняття теплопровідності і методів 
її вимірювання. Більш чітко ці питання розробляють Лавуазьє та Лап-
лас (з теоремою якого ви будете знайомитися в курсі теорії ймовірно-
сті), які розробили метод льодового калориметра та широко застосу-
вали його до вимірювання властивостей речовин. Надалі поняття 
теплоємності мало важливе значення для різних розділів фізики. На 
початку XIX ст. була розроблена теорія теплопровідності речовин в 
працях французького фізика Ж. Фур’є. Підкреслимо, що практична ва-
жливість теплових властивостей речовин та їх всебічне дослідження 
було обумовлено відкриттям парової машини Ватта, їх широкого за-
провадження в різних галузях науки, техніки, і особливо, у теплотехні-
ці – як наукові основи конструювання та використання теплових ма-
шин (більш детально про машину Джеймса Ватта у додатку З). 

Створення та подальше вдосконалення паровоза завдячує розвит-
кові теплопровідності речовин, розвиткові теплотехніки.  

Теорія теплопровідності речовин поділяється на дві частини: 
1) класична теорія теплопровідності речовини; 
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2) квантова теорія теплопровідності речовини. 
Класична теорія теплопровідності була розвинута в першій чве-

рті XIX ст. в працях Ж. Фур’є, причому він спирався на уяву про теп-
лець – невагому рідину, з допомогою якої пояснювали різноманітні 
теплові явища, а саме: тепловий стан і теплові властивості рідини. 
В представлених ним до  Паризької Академії наук в 1870 і 1871 рр. 
мемуарах з теорії поширення тепла в твердому тілі Фур’є навів пер-
ші приклади функцій, які задані на різних проміжках різними аналіти-
чними виразами.  Викладач може звернути увагу студентів, що саме у 
цих роботах Ж. Фур’є вперше показав, що будь-яка крива, незалежно 
від того, зі скількох і яких різнорідних частин вона складена, може бу-
ти представлена у вигляді єдиного аналітичного виразу і що існують 
також перервні криві, що зображуються аналітичним виразом. Таким 
чином, навіть функції, що задані кількома виразами, можна предста-
вити у вигляді суми нескінченного числа тригонометричних функцій. 
Такі суми дістали назву рядів Фур’є: 

( ) ...,2,1,sin1
0 == ∫

−

nnxdxxu
l

a
l

l
n π

 

Історичними фактами на зразок наведеного вище викладач пока-
зує взаємозв’язок між дисциплінами, а це, у свою чергу, є мотивую-
чим і стимулюючим фактором у навчанні.  

Цікаво відзначити, що хоча теорія теплецю була помилковою, 
проте вона привела до певних конкретних результатів. Доречно підк-
реслити, що навіть у процесі побудови певної теорії, яка є хибною, 
дослідник набуває досвіду, тобто отримує користь. Такі приклади-
заохочення доцільні у випадках, коли студенти активно працюють, 
однак за певних умов мають негативний результат. Тому, варто наго-
лосити, що навіть у такому випадку вони набувають певного досвіду, 
опановують принципи логічного мислення.  

Далі варто зазначити, що теорія все ж таки мала подальший розви-
ток.  

У противагу теорії теплецю була сформована кінетична теорія, 
яка пояснювала теплові властивості речовини. Теорія теплецю була 
спростована у зв’язку із законом збереження та перетворення енергії 
(1842-1847). (Тут варто звернути увагу студентів на те, що навіть ви-
датні вчені припускалися помилок). 
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Ж. Фур’є використовував теорію теплецю і розглядав теплопро-
відність як потік певної  невагомої речовини. На основі цих уявлень 
він сформулював закон теоретичної теплопровідності: 
кількість тепла dQ, яка проходить через речовину, дорівнює градієн-

ту теплоти dT
dx

 на площу  dS  на коефіцієнт dr  і  на коефіцієнт π : 

dTdQ dSdr
dx

π= − . 

Це явище відносять до явищ переносу. Воно може мати місце, ко-
ли в речовині, що знаходиться у стані термічної рівноваги, створю-
ється grad   температури, внаслідок чого внутрішня енергія (кіль-
кість тепла) переходить від більш до менш нагрітих тіл.   

Наведений приклад доцільно доповнити ілюстраціями, доповідями 
студентів, застосуванням засобів мультимедіа. 

Важливим способом впровадження історичних фактів у процес 
вивчення певної дисципліни є підготовка і  повідомлення студентами 
деяких коротких фактів на початку лекції. Цей спосіб корисний з кі-
лькох причин. По-перше, такі виступи перед аудиторією сприятимуть 
ствердженню та зміцненню самооцінки студентів, а також закріплен-
ню позитивного досвіду, що є дуже важливим і актуальним, особливо 
для першокурсників. По-друге, інформація, яка звучить з вуст одно-
курсників, сприймається самими студентами дещо інакше (в позитив-
ному смислі), що сприяє кращому запам’ятовуванню. І, по-третє, від-
бувається певне психологічне розвантаження студентів.  

Основною проблемою, що виникає при використанні засобів істо-
ріографії з метою формування мотивації студентів до навчання, є брак 
часу, відведений навчальною програмою для вивчення дисципліни. З 
метою її вирішення ми пропонуємо застосовувати новітні інформа-
ційно-комунікаційні  технології.  

Наведемо фрагменти розробленої нами слайд-лекції на тему: 
«Лінійні однорідні та неоднорідні диференціальні рівняння зі сталими  
коефіцієнтами» (рис. 2.2, 2.3). 

На лекції варто звернути увагу студентів на графічне зображен-
ня розв’язку диференціального рівняння. Доцільно показати перспек-
тиву в застосуванні диференціальних рівнянь, зокрема, графічну суму 
розв’язків частинного неоднорідного та загального однорідного рів-
няння, одним із прикладів є зображення зоy , у випадку комплексно-
спряжених коренів. 
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Важливо зауважити, що показник експоненти для затухаючих ко-

ливань є величино від’ємною. При додатному показнику степеня 
отримаємо некерований процес (амплітуда коливань з часом буде збі-
льшуватися – система виходить з ладу. Прикладом може бути трагедія 
на ЧАЕС). 

Перевагою такого методу проведення лекції є, передусім, економія 
часу, який був би затрачений на записування навчального матеріалу 
на дошці. Зекономлений час використовуємо на впровадження засобів 
історіографії в навчальний процес.  

 

 
 

 
Для деяких технічних дисциплін навчальними програмами ВНЗ 

заплановано розгляд конкретних історичних фактів, що стосуються 
дисципліни. Зокрема, у навчальній програмі «Технічна механіка» для 
спеціальності 6.110.103. «Педагогіка і методика середньої освіти. 
Трудове навчання» (напрям – технічна освіта, ВДПУ імені Михайла 

Рисунок 2.2 – Фрагмент слайд-лекції 

Рисунок 2.3 – Фрагмент слайд-лекції 
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Коцюбинського) під час вивчення розділу «Статика» заплановано роз-
гляд періодизації розвитку статики. Ми пропонуємо використати таку 
можливість повідомлення історичних матеріалів як спосіб зацікавлен-
ня студентів, зокрема студентів-педагогів технічного напряму, до ви-
вчення предмета. Розділ механіки, який вивчає умови, при яких настає 
рівновага сил, що діють на тіло, називається статикою (від грецького 
слова «статос», що означає  врівноважений). 

Наведемо приклад історичної інформації, що сприяє утворенню 
інтересу до навчально-пізнавальної діяльності.  

Учень Комман-Діно, покровитель і друг Галілея, Гвідо Убальдо 
дель Монте (1545-1607) видав у 1577 р. твір зі статики, в якому ви-
клав роботи  авторів-попередників і розвинув їх, вирішуючи завдання 
рівноваги похилого важеля, не знаючи, що ця задача була вже 
розв’язана Леонардо(!). Гвідо Убальдо ввів у науку термін «момент». 
Цей термін взагалі широко використовувався в XVI і на початку XVII 
ст., зокрема у працях  Галілея, однак означення  Убальдо  найбільш пі-
дходить до сучасного поняття «статичний момент сили». Гвідо 
Убальдо показує, що для рівноваги важеля важливі значення сил та 
довжини перпендикулярів, опущених з точки опори на лінії дії сил (ва-
нтажів). Сукупність обох факторів, що зумовлюють  дію сили у ва-
желі, він називає моментом і формулює умову рівноваги важеля у ви-
гляді рівності моментів. 

Наступним етапом розвитку статики стали праці Симона Сте-
віна(1548-1620),  голландського інженера і математика, якому ма-
тематика зобов’язана введенням десяткових дробів. Принципово но-
вий підхід до статичних проблем знаходимо в класичній праці 
«Начала статики» Детальна біографія наведена у додатку  
(Додаток Ж). 

Важливим виховним моментом у біографії вченого є, по-перше, 
його патріотизм: він завжди писав усі свої праці рідною голландською 
мовою (оскільки вважав її найбільш важливою та підходящою для на-
уки!), по-друге, вчений усі свої міркування сміливо висловлював, не-
зважаючи на те, що не всі вони були правильними. 

Математичний підхід у Стевіна поєднуються з досвідом і техніч-
ною практикою. На титульному аркуші трактату Стевіна намальована 
похила площина, обвита ланцюгом, що складений зі з’єднаних разом 
куль. Напис над малюнком говорить:  «Диво і не диво» (рис.2.4). 
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Викладач може звернутися до студентів із запитанням: «У чому 

саме тут полягає «диво і не диво»?». 
Після декількох спроб студентів пояснити вислів викладач зверта-

ється до історичних  фактів. Похила площина на малюнку зображена у 
вигляді прямокутного трикутника з горизонтальною гіпотенузою. 

При можливості та резерві часу можна показати міркування Си-
мона Стевіна. Частина ланцюга, що обвиває гіпотенузу, має більшу 
довжину і містить більше куль, ніж ті її ділянки, які прилягають до 
катетів. Більша  частина має більшу вагу, тому, здавалося б, що вага 
ланцюга, прилеглого до більшого з катетів, перетягне, і ланцюг почне  
рухатися. Але, оскільки картина розподілу куль при цьому не зміню-
ється, то рух мусить тривати вічно. Вічний рух Стевін вважає не-
можливим, тому він вважає, що дія ваги куль на обидва катети  од-
накова (нижня частина ролі не грає, вона  симетрична). Звідси він 
укладає, що сила, що скочує   вантаж по похилій площині, в стільки ж 
разів менша ваги вантажу, у скільки разів висота площини менша її 
довжини.  

Так була вирішена задача, перед якою зупинилися Архімед, араб-
ські та європейські механіки. Але Стевін пішов ще далі. Він зрозумів 
векторний характер сили і вперше знайшов правило геометричного 
складання сил. Розглядаючи рівновагу ланцюга на трикутнику, Стевін 
припустив, що якщо три сили паралельні сторонам трикутника і їх 
модулі пропорційні довжинам цих сторін, то вони врівноважуються. 
У творі Стевіна наведено також принцип можливих переміщень у 
застосуванні до поліспаста: у скільки разів поліспаст дає виграш у 
силі, у стільки ж разів програє в дорозі, менший вантаж проходить 
більший шлях.  

Рисунок 2.4 Титульний аркуш трактату Стевіна 
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Далі варто показати табличну класифікацію періодів історичного 
розвитку статики, яку ми наводимо у додатку (Додаток М).  

Проміжним шляхом включення історичних матеріалів до курсу 
вивчення технічних дисциплін можуть бути додаткові заняття, прове-
дення гуртків та конференцій. Така форма роботи може бути як пе-
редбачена, так і непередбачена програмою. На заняттях гуртків мо-
жуть розглядатися як спецкурси з історії розвитку певних наук 
(перший вид включення історичних матеріалів до курсу вивчення тех-
нічних дисциплін), так і заслуховуватися реферати, доповіді, повідом-
лення студентів (другий підхід). Зразок плану гурткової роботи наве-
дено у додатку (Додаток Л). 

Одним із факторів впливу на підвищення активності студентів у на-
уково-дослідній роботі є їхня активна участь у підготовці та проведенні 
конференції, оскільки саме на конференції є змога реалізації ще не заді-
яного внутрішнього потенціалу, самоствердження та самореалізації. 

Крім того, важливо враховувати інтерес до пошукової роботи, 
який здатний породити інтелектуальну напругу, творчу активність, 
енергійність, натхнення, вдумливість, прагнення оволодіти якісно но-
вими знаннями, відповідальність за об'єктивність отримання результа-
тів дослідження [92]. Історичні екскурси є важливим фактором впливу 
при створенні позитивної атмосфери для творчої діяльності студен-
тів/учнів. Для творчої діяльності студента необхідним є забезпечення 
певною додатковою інформацією, зокрема, історичного характеру. 
Проте у навчальних програмах не завжди заплановано час для цього. 
Таким чином, виникає проблема повідомлення додаткової інформації, 
необхідної для запланованого викладачем творчого акту учня  [57]. 

Вихід з цієї ситуації ми вбачаємо в організації гурткової роботи та 
проведенні конференцій. Так, серед студентів першого та другого ку-
рсів ВНТУ було проведено конференцію «Теорія ймовірностей. Істо-
ричні екскурси» (27.03.2007р., Інститут електроенергетики та елект-
ротехніки). Активну участь у конференції взяли 12 студентів 
(виступали з доповідями), пасивну – 39 (були присутні на конферен-
ції). Теми доповідей студентів стосувалися біографічних даних вче-
них, котрі зробили вагомий внесок у розвиток теорії ймовірності розг-
ляду деяких теорем теорії  ймовірності та їх застосування в наш час. 

Було розглянуто такі основні питання. 
1. Історія розвитку теорії ймовірності як науки, поетапний розвиток. 
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2. Внесок Й. Бернуллі в розвиток теорії ймовірності. 
3. Видатний геній свого часу П. Чебишoв. 
4. Внесок Анрі Пуанкаре у розвиток теорії ймовірності. 
5. Значення робіт Томаса Байєса для сучасності. 
Важливе значення при проведенні конференцій має застосування 

інформаційних технологій, зокрема засобів мультимедіа. Науково до-
ведено, що з усього обсягу інформації, яку людина сприймає лише на 
слух, залишається у пам’яті  збереженою 10 %, якщо інформація над-
ходить через зір та слух, то запам’ятовується 60 % від її загального 
обсягу. Якщо  людина при зоровому, слуховому сприйнятті інформа-
ції переходить до її словесного узагальнення, то в такому випадку ін-
формація залишається в пам’яті людини в обсязі 70 %. Тому для мак-
симальної активізації роботи пам’яті ми пропонуємо використовувати 
всі три види діяльності і застосовувати ТЗН. 

Кожна доповідь студента супроводжується слайдом або групою 
слайдів. Зокрема, відкриття конференції пропонується супроводжувати 
слайдами загального змісту або слайдами, в яких наведено перелік до-
повідей, сформованих у блоки. Спочатку розглядається поетапний 
розвиток конкретного розділу (рис. 2.5), тому важливо показати його 
структуру, бажано вказати особливості розвитку кожного періоду, дати 
перелік вчених, які особливо активно працювали на кожному з етапів. 

 
Особливо цікавою для студентів є інформація про походження 

предмета, що вивчається, та термінів, якими оперуємо. Так, викладач 
може повідомити про існування «хибної» та  «справжньої» теорії 

Рисунок 2. 5 
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виникнення дисципліни «теорія ймовірностей». Перша з яких 
грунтується на гіпотезі, що предмет теорії ймовірності  виник внаслідок 
бурхливого розвитку азартних ігор і досліджень гравців у напрямку 
максимальної ймовірності виграшу в тій чи іншій грі. Справжнє 
походження предмета завдячує статистичним дослідження  демографії.  

Доповіді студентів, що супроводжуються слайдами з кокроткою 
біографією, формулами з особливо цікавими фактами. Можна повідо–
мити про те, що іменем видатного вченого Анрі Пуанкаре було 
названо кратер на Місяці. Для наочності можна показати загальне 
фото Місяця (рис. 2.6). 

 
 
 
У процесі підготовки та проведення подібних конференцій 

доцільно спрямувати  увагу студентів на важливість предмета 
(дисципліни) чи окремого його розділу, що вивчається. Для прикладу 
ми показали можливість застосування теореми Байєса на сучасному 
етапі. Важливою є інформація про використання цієї теореми у спам-
фільтрах, а також застосування її при створенні та вдосконаленні 
систем штучного інтелекту (рис. 2.7). 

Теорема Байєса навчить роботів
приймати рішення

 В Європі розпочався
дослідницький проект BACS
(Bayesian Approach to Cognitive
Systems, «Байєсів підхід до
створення систем, що
навчаються»), повідомляє
ScienceDaily. Проект
фінансується ЄС і триватиме до
2010 року. В межах проекта вчені
дослідять, наскільки
застосовувана теорема Байєса і її
наслідки для створення штучних
систем, що будуть спроможні
вирішувати складні задачі в
реальних умовах. Теорема Байєса
представляє собою модель
раціонального вибору в умовах
неточної і/або неповної інформації. 
В даний час вона активно
використовується, наприклад, в
спам-фільтрах. 

 
 

Рисунок 2.6 – Фото Місяця 

Рис. 2.7 
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Студенти мають можливість поставити уточнюючі запитання 
доповідачам. 

Узагальнюючи увесь матеріл, викладач підводить підсумки конфе-
ренції. Використання мультимедійних технологій у процесі проведен-
ня конференцій, зокрема конференцій історичної тематики, має низку 
переваг, зокрема, це поєднання зорового та слухового сприйняття ін-
формації, що сприяє кращому її запам’ятовуванню, економія часу, 
створення візуального об’єкта для підсилення інформації, що повідо-
мляється. Проведення конференцій такого типу є доцільним в кінці 
вивчення  розділу. Конференція на початку вивчення  певного розділу 
матиме за мету – показати змістовну структурну лінію матеріалу, що 
вивчатиметься чи вивчається, основні етапи і періоди її розвитку, на-
звати вчених, котрі зробили максимальний вклад в дану галузь науки, 
тобто – привернути увагу студентів до вивчення дисципліни, заціка-
вити її важливістю. 

Доцільність проведення подібних конференцій та активна участь в 
них студентів обґрунтовується такими факторами: мотивування сту-
дентів до навчання через зацікавлення навчальним матеріалом, фор-
мування у студентів певного уявлення про можливість застосування 
навчального матеріалу в практичних задачах сьогодення, набуття сту-
дентами навичок науково-дослідної роботи. Дієвість останнього аспе-
кту було перевірено експериментально. У додатку (додаток П) подано 
таблицю успішності студентів групи ЕМ-5 (енергетичний менедж-
мент, спеціальність 7.000008), з дисципліни «Основи науково-
дослідної роботи». Студенти цієї групи активно брали участь в прове-
денні конференції. Також наведено результати успішності  студентів 
груп 1-ЕСМ-05 і 2-ЕСМ-05 з цієї дисципліни. Конференція була про-
ведена у п’ятому триместрі, шостий триместр – виробнича практика. 
Успішність навчання студентів, що брали активну участь у конферен-
ції, зросла на 2 %. 

Одержані результати показано у вигляді діаграми (рис. 2.8). На 
рисунку зображено співвідношення (у відсотках) кількості студен-
тів, які отримали  «відмінно» з ОНДР і при цьому не брали участь у 
конференції до кількості студентів, які отримали оцінку «відмінно» 
з даної дисципліни і при цьому брали активну участь у конференції. 
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Можна зробити висновок про позитивний вплив подібних конфе-
ренцій на мотивацію студентів, зокрема на їх активність у науково-
дослідній роботі. 

Для порівняння у додатку П наведено списки груп студентів з оці-
нками з ОНДР (1-ЕСМ-05 та 2-ЕСМ -05), студенти яких не виступали 
з доповідями. У таблиці успішності виділено прізвища тих студентів, 
які взяли участь у конференції. Середній бал успішності групи 1-
ЕСМ-05 з дисципліни ОНДР не перевищує 3,9, у той час, як студенти, 
що взяли участь у конференції, отримали з цієї дисципліни «4»; у гру-
пі 2-ЕСМ-05 середній рівень успішності студентів 3,6; всі студенти, 
які брали участь у конференції, отримали оцінку «4» з дисципліни 
ОНДР. 

Така ж тенденція характерна і для студентів наступних років на-
вчання, які брали участь у конференціях. 

Крім спеціально організованих для студентів конференцій існує 
практика заохочення студентів до співпраці у науково-практичних 
конференціях професорсько-викладацького складу університету.  

Студенти активно та з цікавістю виступають на таких конференці-
ях. Готуючи цікаву історичну інформацію, вони глибше пізнають дис-
ципліну, вчених науковців, які її досліджували, набувають позитивно-
го досвіду під час доповідей.  Наприклад, доповідь студента першого 
курсу П. Ю. на тему «Г. В. Лейбніц: життя, діяльність, наукова спад-
щина» було розпочато біографічними даними вченого, описано його 
досягнення, основні праці, інформативно показано важливість його 
діяльності для науки, а також висвітлено цікаву інформацію, що сто-
сується вченого. 

Не взяли участь 
Взяли участь

 
Рисунок 2.8 Графічне зображення співвідношення кількості 

студентів, що мають «відмінно» з ОНДР, які взяли участь   
в конференції до тих, які не взяли в ній участі 
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Ми заохочували бути присутніми на конференціях також студен-
тів, які не підготували доповідей. Всі їх відгуки про одну з конферен-
цій професорсько-викладацького складу ВНТУ містять позитивну 
оцінку конференції та виступів студентів. 

Конференція може виконувати функції узагальнення та система-
тизації отриманих знань. Її матеріал найдоцільніше робити інтегро-
ваним, тобто синтезувати отримані студентами знання з програми і іс-
торичні знання з даної теми. Компонуючи ці елементи, можна досягти 
високого рівня розуміння студентами як програмного матеріалу, так і 
важливості історичних фактів.  

Основним чинником мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, як зазначалося у першому розділі, є спрямування їх розу-
мової активності у процесі зацікавлення навчальним матеріалом. Зок-
рема, потрібно використовувати інтегративний підхід до використан-
ня історичних фактів та засобів історіографії. 

Увага викладачів певним чином має зосереджуватися на спряму-
ванні студентів до науково-дослідницької роботи, оскільки інтелекту-
альний розвиток студентів має відбуватися як у «широкому розумін-
ні» (набуття максимуму знань та інформації), так і у «вузькому» – 
ретельне дослідження певного питання чи проблеми.  

Не менш важливим способом мотивування студентів є підготовка 
ними доповідей, рефератів, повідомлень. Нами розроблений і методи-
чно систематизований перелік тем рефератів з вищої математики. Те-
матика рефератів охоплює весь курс вищої математики. Наведемо 
приклад для теми «Теорія визначників та матриць». 

Запропонована тематика рефератів: 
Життя та творчість Карла Фрідріха Гаусса. 
Внесок Карла Фрідріха Гаусса в науку. 
Життя та творчість Габріеля Крамера. 
Життя та творчість німецького математика Л. Кронеккера. 
П’єр Ферма – видатний діяч науки. 
Життя та творчість італійського математика Альфреда Капеллі.  
Запропонована література: [20, 26, 29, 33, 35, 186, 216]. 
Студенти можуть використовувати інші джерела. 
Під час написання рефератів слід вимагати від студентів дотри-

мання нижченаведених вимог. Реферат повинен містити факти про: 
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• соціальне походження вченого, розвиток здібностей та схильно-
стей у дитинстві, освіту; 
• основні роботи, їх значення для сучасної науки; 
• приклади використання доведених вченим теорем чи названих 
його іменем формул (у рефераті повинні бути присутні щонайменше 3 
приклади, розв’язані студентом власноруч). 

При підготовці доповіді студенти набувають навичок аналізу та 
синтезу матеріалу, його систематизації. 

Отже, завдяки основним дидактичним принципам навчання ми 
сформулювали такі принципи відбору засобів історіографії: поліфунк-
ціональності, принцип диференційованої реалізованості, принципи 
структурування. 

 

2.2. Інтегративний підхід до подання історіографічних  
матеріалів у процесі підготовки майбутніх інженерів 

Вищу школу сьогодення неможливо уявити без інтеграції та ди-
ференціації навчання. Ці два процеси поєднані  діалектичним зв’язком 
і є нерозривними. «Інтеграція знання проявляється насамперед у ство-
ренні єдиної картини світу, розробці загальних методів досліджень, 
які дозволяють підійти до різнорідних явищ (процесів) з єдиної точки 
зору» [97, с. 10]. Засоби історіографії відіграють роль інтегративного 
механізму у процесі  формування загальної картини світу у свідомості 
студентів, виконують об’єднавчу функцію в процесі вивчення окре-
мих понять.  

«Сучасна епоха розвитку цивілізації характеризується бурхливими 
інтеграційними процесами в науці, культурі і суспільстві, – зазначає 
В. Бевз – Ці процеси супроводжуються також виникненням нових на-
ук, суміжних і комплексних галузей знань, розвитком нетрадиційних 
напрямів у культурі, утворенням різних суспільних і політичних 
об’єднань, отже – диференціацією» [8, с. 34].  

Стосовно інтеграції Р. Гуревич зазначає: «Фізики, хіміки, матема-
тики, механіки, техніки, інженери працюють спільно над розв’язанням 
науково-технічних задач і завдань. І зараз важко визначити, за ким ви-
рішальне слово, оскільки сучасна наука характеризується колективні-
стю пошуку і відкриттями на стиках наук» [57, с. 53]. 
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Взаємопроникнення відбуватиметься і при застосуванні інтеграти-
вного підходу при включенні історіографічних матеріалів. Важливою 
функцією процесу інтеграції в навчально-виховному процесі, на дум-
ку І. Козловської, є «усунення недостатньої мотивації вивчення зага-
льноосвітніх предметів» [97, с. 27]. Крім того вона зазначає, що інтег-
ративні процеси сприяють також виробленню професійного мислення 
[97, с. 35].  

Інтегративний – стосується інтеграції (об’єднання частин у ціле) 
[30, с. 401].  Інтеграція – процес зближення і зв’язки наук, який 
відбувається одночасно з процесами їх диференціації [18]. 
І. Козловська зазначає, що «інтеграція – це процес взаємодії елементів 
із заданими властивостями, що супроводжується встановленням, 
ускладненням і зміцненням істотних зв’язків між цими елементами на 
основі достатньої підстави, в результаті якої формується зінтегрова-
ний об’єкт (цілісна система) з якісно новими властивостями, в струк-
турі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елемен-
тів» [97 , с. 36]. 

Вивчаючи протягом п’яти років окремі технічні дисципліни, на 
перший погляд студентам може здаватися, що між ними немає ніякого 
зв’язку, однак це не так. Всі технічні дисципліни пов’язані між собою 
однією структурною лінією. Фактично при підборі історичних матері-
алів варто синтезувати матеріал таким чином, щоб він охопив макси-
мальне коло об’єктів не лише технічних дисциплін, а й тих, які б мог-
ли максимально активізувати та посилити увагу студентів. Наприклад, 
використовувати різноманітні приклади застосування певних понять 
не лише в математиці, а й в інших галузях, показати їх історичний ро-
звиток.  

Впроваджуючи засоби історіографії у навчальний процес на поча-
тку кожного розділу викладач має визначитися у трьох основних на-
прямках: по-перше, який обсяг часу може бути відведений на практи-
чному занятті чи лекції для  історичних повідомлень (викладач має 
завжди слідкувати за виконанням робочого плану); по-друге, з усієї 
інформації, що запропонована в методичній літературі та інформації, 
підготовленій студентами,  викладач має вибрати ту, яка є основною 
та головною, яка буде не заважати навчанню, а  сприяти його покра-
щенню. Після уточнення основних питань можна переходити до вико-
ристання історичних фактів у процесі вивчення технічних дисциплін. 
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«Сутність інтеграції – таке взаємопроникнення елементів одного 
об’єкта в структуру іншого, внаслідок якого виникає не додавання, не 
поліпшення якості двох об’єктів, а повністю новий об’єкт зі своїми 
властивостями» [97, с. 18]. Виходячи з цієї позиції засоби історіогра-
фії виступають таким новим об’єктом. Прикладом може бути повідо-
млення історії створення векторного числення. Цей розділ математики 
створювався паралельно у трьох площинах: геометрична (вимірюван-
ня довжин відрізків та їх числення), механічна (безпосередній зв’язок 
з фізикою – дослідження векторних величин), алгебраїчна (теорія ква-
терніонів).  

Одним із прикладів інтегративного підходу до викладання матері-
алу є тема «Визначники. Матриці».  

Визначник або детермінант – одна із найважливіших характерис-
тик квадратних матриць. Визначник матриці розміру n n×  дорівнює 
орієнтованому n-вимірному об’єму паралелепіпеда, натягнутого на її 
вектори-стрічки (або стовпці). 

Мінор – від лат. minor – менший, тобто визначник, який менший 
на порядок від того, з якого він утворений. 

Матриця. Вперше це поняття з’явилося в середині XIX століття в 
роботах У. Гамільтона і А. Келі, останній з яких створив матричне об-
числення. Важливо звернути увагу студентів на те, що матриця – це 
таблиця, а визначник – число. Використання матриць широко розпо-
всюджене в фізиці, теоретичних основах електротехніки, теоретичній 
механіці. Наприклад, для опису графів кіл (граф – система з’єднаних 
відрізків кіл, які характеризують конфігурацію кола) записують матри-
ці (вузлову або контурну). Наприклад, для вузлової матриці елементи 
рядків і стовпців визначають за таким 
правилом: вузлова матриця містить yn  

рядків і bn  стовбців, її елементи ika  сим-
волізують присутність чи відсутність гі-
лки к, приєднаної до вузла j, якщо гілка 
напрямлена від вузла, то ika = + 1, якщо 
до вузла, то ika = –1 і якщо вона не 
зв’язана з  вузлом j, то ika = 0 (рис. 2.9). 

 
Рисунок  2.9 
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Одержані матриці використовують при складанні рівняння з’єднань, 
які також можна отримати за законами Кірхгофа. Нагадаємо їх. 

Перший закон Кірхгофа виражає закон збереження заряду: алгеб-
раїчна сума струмів гілок, які сходяться у вузлі, в будь-який момент 

часу дорівнює нулю, 
1

0
n

k
k

i
=

=∑ , де к – номер однієї з гілок, з’єднаних 

вузлом.  
Другий закон Кірхгофа виражає закон збереження енергії: алгеб-

раїчна сума напруг гілок контуру дорівнює нулю в будь-який момент 
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Наприклад, для схеми, поданої на рисунку 2.10, маючи матрицю-
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 і вузлову матрицю, можна отримати сис-

тему рівнянь множенням даних матриць (яку також складають за пе-
ршим законом Кірхгофа).  

 

 
 Рисунок 2.10 
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Звідси отримуємо систему рівнянь, складену за першим законом 
Кірхгофа: 

1 3 5 0i i i− + = ; 

2 4 5 0i i i− + − = ; 

1 2 6 7 0i i i i− + + − = . 

Аналогічно множенням контурної матриці на стовпцеву матрицю 
напруг отримаємо систему рівнянь, складену за другим законом Кірх-
гофа: 

2 4 6 0U U U+ − = ; 

2 3 4 6 0U U U U+ + + = ; 

1 2 5 0U U U+ − = ; 

6 7 0U U+ = . 

На цьому прикладі показуємо студентам міжпредметний зв’язок і 
важливість знань з лінійної алгебри для фізики. Це є один з мотива-
ційних чинників. Розуміння цілісності структури навчального матері-
алу допомагає студентам спрямовувати сили на вивчення тих предме-
тів і того матеріалу, який раніше здавався непотрібним. 

Цікаво, що Кірхгоф, бувши прекрасним знавцем математики, мав 
в той же час рідкісне уміння застосовувати ці знання до важких пи-
тань математичної фізики, в області якої переважно працював.  

Походження та застосування похідної та диференціала. Вперше 
визначення похідної навів французький вчений О. Коші (XVIII ст.), 
який сформулював його, застосовуючи поняття границі. Термін дифе-
ренціал (від лат. «differetia» – різниця) увів німецький математик 
Г. Лейбніц (XVII ст.). У своїх роботах  він розглядав відношення двох 
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диференціалів dy
dx

, однак не сформулював точне визначення цього те-

рміну.  
Г. Лейбніц підходив до поняття похідної з геометричної точки зо-

ру: він розглядав її як поле напрямків дотичної до певної кривої (див. 
геометричний зміст похідної). І. Ньютон виходив із фізичних мірку-
вань і розглядав похідну  як швидкість зміни функції в цій точці. У 
своїй роботі В. Бевз [8, с. 110] показує хто і як давав позначення для  
похідної: 

dx
dy  або 

dx
xdf )( 0   (Г. Лейбніц); 

⋅

y  похідна часу (І. Ньютон); 
y′  або )( 0xf ′  (Ж. Лагранж); 

Dy  або )( 0xDf  (О. Коші). 
Поняття диференціала тісно пов’язане з поняттям похідної і є од-

ним з найважливіших в математиці. Диференціал наближено дорівнює 
приросту функції і пропорційний приросту аргументу. Внаслідок цьо-
го диференціал широко застосовується при дослідженні різноманітних 
процесів і явищ. Будь-який процес протягом достатньо малого промі-
жку часу змінюється майже рівномірно, тому дійсний приріст величи-
ни, що характеризує процес, можна замінити диференціалом цієї ве-
личини на даному проміжку часу. Таку заміну називають 
лінеаризацією процесу. 

З курсу фізики відомо, що електричний струм – це впорядкований 
рух електричних зарядів. Його значення вимірюється в амперах [A] і 

визначається виразом: dqі
dt

= , де q – величина скалярна. Індуктивність 

L  можна обчислити за формулою diL
dt

= . 

У роботі [201] показано використання інтегративного підходу при 
викладанні теми «Диференціальні рівняння». Одне з перших занять з 
теми  «Диференціальні рівняння» ми пропонуємо провести таким чи-
ном. 

Визначення диференціального рівняння (студенти знайомляться з 
поняттями, методами обчислень диференціальних рівнянь. На цьому 
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етапі можна показати історичний розвиток поняття  диференціального 
рівняння) 

Рівняння, яке містить невідому функцію та її похідні, називається 
диференціальним. Загальний вигляд диференціального рівняння пер-
шого і другого порядку: 

'( , , ) 0F x y y = , ''( , , ) 0F x y y = . 

Загальний вигляд диференціального рівняння першого порядку, 
розв’язаного відносно похідної: ' ( , )y f x y= . 

Найпростіші диференціальні рівняння з’явилися вже в працях Іса-
ака Ньютона (1643–1727) і Готфріда Лейбніца (1646–1716). Саме Лей-
бніцу і належить термін «диференціальне рівняння». Диференціальні 
рівняння мають велике прикладне значення, вони є знаряддям дослі-
дження багатьох задач природознавства і техніки. Їх широко викорис-
товують в механіці, астрономії, фізиці, у багатьох задачах хімії, біоло-
гії. Це пояснюється тим, що досить часто об’єктивні закони, яким 
підпорядковуються певні явища (процеси), записують у формі дифе-
ренціальних рівнянь, а самі ці рівняння є засобом для кількісного ви-
раження цих законів. Наприклад, фізичні закони описують деякі спів-
відношення між величинами, що характеризують певний процес, і 
швидкістю зміни цих величин. Іншими словами, ці закони виража-
ються рівностями, в яких є невідомі функції та їх похідні. 

Теорія диференціальних рівнянь розвинулася внаслідок 
розв’язування прикладних задач фізики, небесної механіки, математи-
чної фізики (середина XVII ст.). Зокрема, Леонард Ейлер (всесвітньо 
відомий швейцарський вчений, математик, природознавець, конструк-
тор, фізик) широке коло своїх робіт, розпочатих в 1748 р., присвятив 
задачам коливання струни, пластинок, мембрани та ін. Ці дослідження 
стимулювали розвиток теорії диференціальних рівнянь. Задачі, які 
стояли перед вченим, могли бути розв’язані за допомогою диференці-
альних рівнянь, що, у свою чергу, привело до створення методів їх 
розв’язання. У своїх роботах вчений наводить один із можливих шля-
хів розв’язання диференціальних рівнянь – метод інтегрування за до-
помогою інтегрувального множника, який використовується і зараз в 
курсі математичного аналізу. 
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Зацікавлення студентів навчальним матеріалом відбувається  шля-
хом розуміння перспективи його застосування. Отже, важливо показа-
ти максимальне використання тієї групи об’єктів вивчення.  

Геометричне тлумачення розв’язку диференціального рівняння 
(одна з задач, що приводить до застосування диференціального рів-
няння). 

Знайти криву, яка проходить через точку N(2, 3) і має властивість: 
відрізок будь-якої дотичної, що міститься між координатними осями, 
ділиться навпіл в точці дотику. 

Розв’язання. Нехай точка ),( yxM  – середина дотичної AB. За умо-
вою задачі точка ),( yxM  є точкою дотику, A і B – точки перетину до-
тичної з осями  Oy та Ox; тому yOA 2=  і xOB 2= . Кутовий коефіцієнт 
дотичної до кривої в точці ),( yxM  є 

x
y

OB
OA

dx
dy

−=−= . 

Це і є диференціальне рівняння шуканої кривої. Перетворивши, 

будемо мати: 0=+
x

dy
x

dx , отже Cyx lnlnln =+   або  Cxy = . 

Шукана крива повинна проходити через точку N(2, 3), тому 
2 3 6C = ⋅ = . Таким чином,  шуканою кривою є гіпербола 6=xy . Гео-

метрично розв’язком диференціального рівняння ' ( , )y f x y=  є функ-
ція ( )y f x tgα= = . Тобто розв’язуючи це рівняння, можна знайти тан-
генс кута нахилу дотичної, проведеної до певної кривої. 

Застосування диференціальних рівнянь у фізиці можна показати 
на наступному прикладі. 

Приклад. Швидкість охолодження тіла в повітрі пропорційна різ-
ниці між температурою тіла і повітря 20повT = С. Відомо, що протягом 
20 хвилин тіло охололо від 100 ºС до 60 ºС. Знайти закон зміни темпе-
ратури тіла від часу. 

Розв’язання. ( ) ?T t −  За умовою задачі ( 20)dT K T
dt

= − , де К – кое-

фіцієнт пропорційності. 
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020
dT Kdt

T
=

−∫ ∫ , ln | 20 | ln | |− = +T Kt C . Звідки, вважаючи підмо-

дульний вираз додатним одержимо: 20−
=



ktT e
C

. 

Звідки 20= + ktT Ce  – закон зміни температури в загальному ви-
гляді. Маючи початкові умови 100= T , коли 0t = , 60= T , коли 

20t = , знайдемо K  і C . Запишемо рівняння: 

100 20= +  C  і 2060 20= +  KCe . 

Звідки 80= C , 20 1
2

Ke = , 
1
201( )

2
Ke = . 

Таким чином 
1
20180( ) 20

2
t

T = + [158, С. 51 – 52]. 

Для студентів важливо показати, що диференціальні рівняння є за-
собом знаходження розв’язку багатьох задач фізики, теорії електрич-
них кіл, теорії швидкості хімічних реакцій. Тобто, при побудові зви-
чайних диференціальних моделей першочергове значення має знання 
законів тієї області науки, з якою пов’язана досліджувана задача, на-
водяться приклади задач (за можливості часу – з розв’язками). 

Задача 1. 
Максим та Сергій замовили каву та вершки. Їм одночасно принес-

ли по чашці кави, що мала однакову температуру. Максим додав у ка-
ву небагато вершків, накрив каву серветкою і вийшов поговорити по 
телефону. Повернувся лише через 10 хвилин. Сергій одразу накрив 
каву паперовою серветкою. Вершки додав з поверненням Максима. 
Чия кава була гарячішою?  

Відповідь: гарячішу каву пив Максим.  
Задача 2. 
Нехай тіло кинуто під кутом до горизонту з початковою швидкіс-

тю V0. Потрібно знайти рівняння руху тіла, нехтуючи силами тертя.  
Відповідь: 0( cos )x v tα= , 2

0( sin ) / 2y v t gtα= − . 
Задача 3. (Задача про вигин балки, аналогічна тій, яку розв’язував 

Л. Ейлер)  
Горизонтальна однорідна сталева балка  довжиною l вільно ле-

жить на двох опорах, прогинається під дією власної ваги, яка дорів-
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нює рН. Потрібно знайти рівняння лінії пружності і максимальний ви-
гин балки. 

Відповідь: 4 3 3( 2 )
24

py x lx l x
EJ

= − + , де EJ  – жорсткість при виги-

ні; максимальний вигин балки буде при / 2x l= . 
Важливим елементом  в процесі зацікавлення студентів до на-

вчання є зосередження їх уваги на історичному розвитку об’єкта, що 
вивчається. В даному випадку розвиток диференціальних рівнянь не-
розривно пов’язаний з  розв’язанням таких прикладних задач, як об-
числення певних залежностей між величинами у математиці, фізиці, 
хімії. Виникнення цього розділу науки було спричинено необхідністю 
розв’язувати певні задачі. Неодмінно варто розповісти студентам про 
вчених, котрі займалися розвитком теорії диференціальних рівнянь, 
наприклад, про М. Остроградського, який зробив вагомий внесок у 
розвиток диференціального числення та теорії диференціальних рів-
нянь. Біографія вченого особливо цікава для навчального та виховно-
го процесу, зокрема тим, що науковець був представником українсь-
ких науковців. Повідомлення такого характеру позитивно впливають 
на виховання патріотичного духу, а також на формування наукового 
світогляду. 

Біографічні факти з життя вчених-дослідників також містять у со-
бі компонент інтегрованості. Одним із яскравих прикладів є життя та 
діяльність видатного англійського фізика,  математика, інженера  Олі-
вера Хевісайда. Видатний діяч зробив внесок у розвиток нової галузі 
математики – операційного числення. Однак у його працях цей метод 
був не самостійною теорією, а мав характер допоміжного елемента 
при обчисленні диференціальних рівнянь математичної фізики. Вче-
ний завжди виступав за математичну строгість та чіткість, однак вва-
жав, що якщо метод доводить свою ефективність, то цей метод можна 
застосовувати. Він ввів оператори опору і провідності електричного 
кола: «їх використання часто приводить до більших спрощень і часто 
позбавляє необхідності проводити складні обчислення визначених ін-
тегралів» [161, с.170]. Олівер Хевісайд використав математичну сим-
воліку в фізиці, синтезуючи при цьому дві  дисципліни.  

Застосування інтегративного методу показано при розкритті похо-
дження поняття функції [200].  
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При вивченні невласних інтегралів можна повідомити студентам, 
що цей розділ математики розвивався паралельно з диференціальним 
численням і був відомий ще давнім грекам. Згодом вдосконалився на 
початку XVII ст. Необхідність розвитку інтегрального числення була 
пов’язана з обчисленням квадратур та кубатур. Невласний інтеграл 
служить для обчислення площі фігури, яка не обмежена зверху чи 
знизу. Для зацікавлення матеріалом студентам можна показати прик-
лад з фізики на застосування невласного інтеграла. Зокрема, енергію 
електричного поля можна виразити через струм та напругу: 

t

W uidt
−∞

= ∫ . 

Ця формула характеризує залежність енергії електричного поля 
W від струму i  та напруги  u  в часі t . В момент t →−∞  енергія вва-
жається такою, що дорівнює нулю. 

Інтегративний підхід можна використати при викладанні теми 
«Числові ряди». На  початку її вивчення студентам доцільно розказати 
історію походження цієї теорії. 

Покажемо фрагмент з історії розвитку числових рядів. Найпрос-
тішим прикладом ряду є прогресії: арифметична виду 

( ) ( 2 ) ( 3 ) ... ( ) ...a a d a d a d a nd+ + + + + + + + + +  і геометрична виду 

0 1 2 ... ...nb bq bq bq bq+ + + + + +  

Такі послідовності, що містять скінченну кількість доданків, зу-
стрічаються в єгипетських папірусах (близько 2000 р. до н.е.), прогре-
сію з нескінченною кількістю доданків вперше досліджували давньог-
рецькі математики. В XV ст. індійські математики вміли розкладати в 
ряди тригонометричні функції та з їх допомогою обчислювали число 
π  з точністю до сімнадцятого знака після коми. Арабські математики 
використовували нескінченні суми для обчислення площ і об’ємів  
криволінійних фігур. В XV ст. було доведено розбіжність гармонічно-
го ряду: 

1 1 1 11 ... ...
2 3 4 n

+ + + + + +  

В XIV ст. Річард Суансхед і Ніколя Орем підсумували ряди, від-
мінні від геометричного ряду:  
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1 2 3 ... 2
2 4 8
+ + + = ; 

2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 72 3 4 6 8 12 ...
2 2 2 2 2 2 2
⋅ + + + + + + = . 

І. Ньютон також займався теорією рядів. Один із відомих резуль-
татів І. Ньютона – біноміальна формула для розвинення в ряд степе-
невої функції: 

2 3( 1) ( 1)( 2)(1 ) 1 ...
1! 2! 3!

n n n n n n nx x x x− − −
+ = + + + +  

І. Ньютон отримав також ряди для основних елементарних функ-
цій, дав обґрунтування правил перетворень рядів. Велику роль в роз-
витку теорії рядів зіграли роботи  німецького математика Готфріда 
Вільгельма Лейбніца (1646-1716). Він відкрив ознаку збіжності знако-
змінних рядів (ми зараз називаємо її теоремою Лейбніца), звівши до 
обчислення рядів велику кількість задач на обчислення площ та 
об’ємів. Г. Лейбніц ввів поняття диференціального рівняння і отримав 
розв’язок деяких рівнянь у вигляді рядів. Отже, до кінця  XVII ст. і на 
початок XVIII ст. в теорії рядів відбулися певні дослідження та одер-
жано результати, зокрема, було одержано ряд формул теорії рядів, од-
на з найважливіших із них – біноміальна формула Ньютона, одержано 
розклади в ряд основних елементарних функцій, за допомогою рядів 
було обчислено з великою точністю значення π  та е, запропоновано 
методи для чисельного інтегрування, розв’язування  диференціальних 
рівнянь за допомогою рядів. 

Теоретична частина теорії рядів також частково була розроблена, 
зокрема, були введені основні поняття, сформульовано деякі правила 
перетворення рядів, знайдено ознаки збіжності.  

В розвитку теорії рядів величезну роль відіграють дослідження та 
результати Л. Ейлера (1707-1783). Ейлер застосовував ряди для пред-
ставлення функцій, розв’язування звичайних та диференціальних рів-
нянь, знаходження інтегралів комбінаторних задач, наближених обчи-
слень. 

Рядом Ейлер називав вираз 1 2 3 ...a a a+ + + , який являв собою суму 
нескінченної кількості доданків. Л. Ейлер займався проблемами фун-
кціональної залежності, зокрема проблемами коливання струни.  
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Молодий математик Д. Бернуллі (син Й. Бернуллі) запропонував 
будь-яку криву Ейлера записувати у формі ряду:  

                 ( ) ......2sinsin 210 ++++=
l

nxa
l
xa

l
xaxu n                     (2.1 ). 

Французький математик Жан Батіст Жозеф Фур’є (1768–1830) 
вказав правило для обчислення коефіцієнтів ряду Бернуллі: 

                       ( ) ,...2,1,sin1
0 == ∫

−

nnxdxxu
l

a
l

l
n π

                       (2.2 ) 

про що ми вже згадували раніше. 
Таким чином, навіть функції, що задані кількома виразами, можна 

подати у вигляді ряду тригонометричних функцій. Такі вирази дістали 
назву рядів Фур’є. Хоча сам Ж. Фур’є не зміг належним чином обґру-
нтувати збіжність ряду (для цього йому не вистачало точних означень 
понять границі і неперервності), відкриття Фур’є нанесло руйнівний 
удар по догмах у математиці XVIII ст. 

Застосування рядів Фур’є 
Для розрахунку електричних кіл, в яких напруга відрізняється від 

гармонічної, не можна використовувати метод комплексних амплітуд. 
Тому періодичну функцію дають у вигляді ряду Фур’є. 

Будь-яка періодична функція ( )f x , яка задовольняє умови Діріхле 
(період функції Т може бути розбитий на кінцеве число інтервалів, у 
кожному з яких ( )f x  неперервна і монотонна, і в будь-якій точці роз-
риву ( )f x  існує ( 0)f x +  і ( 0)f x − ), може бути зображена гармоніч-
ним рядом: 

0 1 1 2 2( ) sin cos sin 2 cos2 ...f x B A x B x A x B x= + + + + +  

або 0
1

( ) ( sin cos )k k
k

f x B A kx B kx
∞

=

= + +∑ , який називають рядом Фур’є. 

Коефіцієнти ряду визначаються виразами: 
2

0
0

1 ( )
2

B f x dx
π

π
= ∫ ; 

2

0

1 ( )coskB f x kxdx
π

π
= ∫ ; 

2

0

1 ( )sinkA f x kxdx
π

π
= ∫ . 
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Таке розвинення функції можна застосувати для розкладання на-
пруги у вигляді однієї синусоїди: 

1 2 30 1 2 3( ) sin( ) sin(sin 2 ) sin(3 ) ...m m mU t U U t U U tω β ω β ω β= + + + + + + +
 або, що те саме: 

0
1

( ) sin( )
km k

k
U t U U k tω β

∞

=

= + +∑ , 

де 0U  – нульова гармоніка або постійна складова. Кожна гармоніка 
може мати амплітуду 

kmU  і початкову фазу kβ , які відрізняються від 

інших, головним чином, частотою, складова 
1 1sin( )mU tω β+  – основна 

гармоніка. 
Графічно можна зобразити значення амплітуд і початкових фаз 

гармонік в залежності від номера гармоніки. Закон розподілу амплітуд 
гармонічних складових за частотою називається спектром аплітуд або 
амплітудно-частотним спектром. 

Практичне значення застосування розвинення функції в ряд Фур’є 
можна дослідити на прикладі визначення діючих значень несинусоїд-
них струмів та напруг. 

Для того, щоб означити поняття  діючого значення змінного стру-

му, використовують вираз  2

0

1 T

I i dt
T

= ∫ . 

Для визначення діючого значення несинусоїдного струму викори-
стовують вираз: 

10 1 2 2sin( ) sin(2 ) ...mi I I t I tω α ω α= + + + + +  

Після перетворень, які більш детально подано в додатку (дода-
ток С)  отримаємо: 

31 2

22 2
2
0 ...

2 2 2
mm m

II I
I I= + + + + , 

або, спростивши цей запис, отримаємо формулу для обчислення  дію-
чого значення несинусоїдного струму 

2 2 2
0 1 2 ...I I I I= + + +  

Аналогічними міркуваннями можна одержати діюче значення не-
синусоїдної напруги 

2 2 2
0 1 3 ...U U U U= + + + . 
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Отже, з допомогою рядів Фур’є, маючи несинусоїдні струм та на-
пругу, можна  визначити їх діючі значення. 

Синтезуючи усі вищеперераховані принципи включення історич-
них фактів у навчальний процес, ми пропонуємо методику застосу-
вання засобів історіографії з метою підвищення рівня мотивації сту-
дентів до навчання. 
 

2.3. Методика використання засобів історіографії  
з метою формування мотивації студентів  

до навчально-пізнавальної діяльності 

У дослідженні ми перевіряли вплив історичних матеріалів на фор-
мування таких мотивів: професійний, мотив набуття знань, мотив 
«потреба в досягненні» (набуття успіху); ці мотиви утворюють «пози-
тивну» мотивацію, а також іншу групу мотивів – мотив уникнення не-
приємностей, прагматичний мотив (ми об’єднали їх у групу «негатив-
ної» мотивації). Для кожного мотиву охарактеризовано критерії та 
рівні його сформованості.  

Для професійного мотиву характерні такі критерії рівнів  вмоти-
вованості: 

• студенти з високим рівнем професійного мотиву вважають обра-
ну професію важливою і перспективною, вибір вищого навчального 
закладу є для них остаточним (про зміну професії не думають), пере-
конані, що обізнані з особливостями професії, іноді для студентів з 
високим рівнем професійної мотивації важливіше бути хорошим спе-
ціалістом, ніж розмір заробітної платні;  

• студенти із середнім рівнем професійного мотиву вважають об-
рану професію важливою, знають про неї достатньо багато, однак при 
вступі до вищого навчального закладу в них були присутні сумніви 
стосовно правильності вибору; для студентів із середнім рівнем про-
фесійного мотиву властиве відчуття балансу між задоволенням від 
професії та фінансовим забезпеченням; 

• для студентів з низьким рівнем професійного мотиву характерні 
сумніви у виборі професії, бажання змінити спеціальність або ВНЗ, до 
вибору  спеціальності спонукали зовнішні фактори, специфічні для 
майбутньої професії, а не сама діяльність, часто студенти з низьким 
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рівнем професійного мотиву змушені були, з певних причин, вступити 
саме до цього вищого навчального закладу.  

Для мотиву набуття знань (мотив навчання) ми виділили такі 
рівні та їх критерії:  

• для студентів  з високим рівнем мотиву навчання характерний 
інтерес до навчальної діяльності, який викликаний більше її змістом, 
ніж другорядними факторами, такими студентами в навчанні керує 
бажання одержати знання, студенти прагнуть глибоко вивчати всі те-
ми, оскільки усвідомлюють важливість кожної з них, відчувають за-
доволення від навчання та одержаних знань, навчаються без нагаду-
вань адміністрації та зовнішнього тиску;  

• студенти із середнім рівнем мотиву навчання цікавляться навча-
льним матеріалом та вивчають його без нагадувань адміністрації, од-
нак їх більше стимулюють зовнішні фактори, пов’язані з вивченням 
дисципліни (опосередкований інтерес) такі, наприклад, як перебіг ре-
акції в хімічних речовинах (хімія), результат дії одного тіла на інше (у 
фізиці) тощо. Студентам із середнім рівнем мотиву навчання власти-
вий інтерес до творчої пошукової роботи, вони активні на заняттях, 
однак деякі з них інколи одні не впевнені у своїх силах чи у правиль-
ності розв’язку завдання, тому інколи соромляться виходити до дош-
ки, часто допомагають один одному, звертаються по допомогу до ви-
кладача; 

• для студентів з низьким рівнем мотиву навчання характерна пе-
вна зацікавленість навчальним матеріалом, в них є  інтерес до деяких 
питань дисципліни, які були цікаві та зрозумілі їм зі школи, часто не-
впевнені у своїх силах, тому рідко мають бажання працювати біля 
дошки, часто не розуміють важливості отриманих знань та можливос-
ті застосовувати їх на практиці, тому не прикладають зусиль при ви-
вченні  важких тем, рідко вивчають самостійно розділи чи теми і не 
часто звертаються за допомогою в навчанні до сильних студентів. 

Для  мотиву «потреба в досягненні» (набуття успіху) ми виді-
лили високий, середній та низький рівні.  

• Студенти з високим рівнем мотиву «потреби в досягненні» наці-
лені на успіх, оптимістично налаштовані, вірять у власні сили, при 
цьому дуже самокритичні і мають високі вимоги до себе і до оточую-
чих, у кожній справі налаштовані на отримання максимальних резуль-
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татів, схильні прораховувати кожен крок, переживають у випадку, ко-
ли результат діяльності гірший, ніж той, на який вони розраховували, 
часто максимально активні на заняттях.  

• Для студентів з середнім рівнем «потреби в досягненні» власти-
ве оптимістичне налаштування, задоволення можуть отримувати при 
виконанні певної діяльності, навіть якщо результат буде гірший, ніж 
той, на який вони сподівалися, при можливості вибирають середні за 
складністю завдання. 

• Низький рівень «потреби в досягненні» властивий студентам, які 
малоактивні, пасивні на заняттях, часто сподіваються більше на щас-
ливий випадок, ніж на результат своєї праці, виконуючи певну діяль-
ність чи беручи в чомусь участь мають за правило «головне – це 
участь», часто такі студенти мають низьку самооцінку.  

До негативної мотивації віднесено прагматичний мотив та мотив 
уникнення неприємностей. 

• Для студентів з високим рівнем прагматичного мотиву харак-
терна перш за все націленість на одержання диплома, як свідчення про 
вищу освіту, тобто отримані знання для студентів з високим рівнем 
прагматичного мотиву  не є основною метою навчання у ВНЗ, відпо-
відним є  і ставлення студентів до навчання; інтерес до навчання може 
бути ситуативним або ж якщо з’являється зовнішній стимул, напри-
клад, якщо є можливість одержати хорошу роботу, то, можливо, сту-
денти будуть старатися в навчанні.  

• Студенти з середнім рівнем прагматичного мотиву мають наці-
леність на одержання диплома і у вищий навчальний заклад вступили 
більшою мірою заради цього, однак до навчання ставляться відповіда-
льно, оскільки вважають, що  витрачати просто так час нераціонально, 
тому такі студенти намагаються  виконувати вчасно домашні завдан-
ня, відвідувати заняття.  

• Студенти з низьким рівнем прагматичної мотивації підсвідомо 
розуміють важливість отримання диплома, як свідчення про навчання 
у вищому навчальному закладі, однак для них важливішими є інші 
мотивуючі фактори, такі, як зацікавлення навчальним матеріалом, ва-
жливість одержання професії, здобуття знань, тобто одержання дип-
лому як результату навчання у вищому навчальному закладі не є для 
них основним стимулом навчання. 
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• Студенти з високим рівнем мотиву уникнення неприємностей 
переважно малоініціативні, основним стимулом до навчання є уник-
нення  покарання з боку адміністрації, викладачів, батьків, часто у та-
ких студентів занижена самооцінка, рідко вірять у власні сили, здо-
буття знань вважають не внутрішнім задоволенням, а необхідністю, 
що викликана зовнішнім примусом.  

• Студенти з середнім рівнем мотиву уникнення досить ініціатив-
ні у навчанні, не рідко беруть участь в обговоренні різноманітних пи-
тань на занятті, навчаються середньо, для себе вибрали середину між 
власною ініціативою та симуляцією з боку адміністрації (чи інших 
впливових людей) і вважають однак своїм девізом у навчанні  «краще 
я це зроблю – менше буде неприємностей»; 

• Для студентів з низьким рівнем мотиву уникнення характерна 
ініціативність, цілеспрямованість, навчання сприймають з цікавістю 
при чому, звичайно, не хочуть мати неприємностей з керівництвом 
навчального закладу, проте це не виступає основним мотивом вивчен-
ня програмного матеріалу, не відчувають страху покарання за невчас-
но складені іспити, оскільки практично завжди все роблять вчасно і з 
бажанням.  

Для визначення сформованості мотивів ми використовували на-
ступні емпіричні методи дослідження: спостереження за процесом на-
вчання студентів та аналіз їхньої навчальної діяльності, вивчення сві-
тоглядних уявлень студентів (бесіди, анкетування). Результати аналізу 
проведення констатувального етапу педагогічного експерименту дали 
підстави зробити висновок про низький рівень сформованості мотива-
ції студентів до навчально-пізнавальної діяльності. Для формування 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів доцільно вико-
ристовувати методику застосування історичних матеріалів в навчаль-
ному процесі.  

Впровадження методики формування мотивації до навчально-
пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей засобами 
історіографії включає такі етапи:  

1. Визначається рівень сформованості мотивів студентів (про-
водяться бесіди, спостереження, анкетування). У випадку високого рі-
вня мотиву уникнення неприємностей, прагматичного мотиву (наці-
леності на невдачу, незацікавленості навчальним матеріалом) 
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викладач стимулює зміну цих мотивів, а також  підтримує (або фор-
мує)  позитивні мотиви (професійний, досягнення успіху, навчально-
пізнавальний). Для цього пропонується використовувати такі прийо-
ми:  

а) показати важливість обраної професії (це можливо, за умов ви-
користання історичних прикладів розвитку цієї професії та актуально-
сті її нині); 

б) показати важливість вивчення даної дисципліни, розділу. Пе-
ред вивченням розділу, теми доцільно робити повідомлення про похо-
дження основних понять та зв'язок їх з іншими науками; 

в) зацікавити студентів історичними довідками про шлях відкрит-
тя та дослідження конкретних понять, показати можливість та тенден-
цію їх розвитку, застосування; 

г) наводити факти з життя вчених, які б позитивно мотивували 
студентів, зокрема, приклади надзвичайної старанності та праці вче-
них, які приводили до позитивних результатів;  

д) заохочувати студентів до підготовки повідомлень, рефератів 
участі в конференціях з доповідями (це сприятиме  виникненню пози-
тивних емоцій та позитивного досвіду); 

е) бути для студентів авторитетним викладачем. 
2. У процесі виявлення загальної позитивної мотивації (високий 

або середній рівень мотиву навчання, досягнення успіху та професій-
ного мотиву) і низького рівня мотиву уникнення неприємностей, пра-
гматичного мотиву, увага звертається на підтримку такого стану мо-
тиваційної сфери особистості. Виконуються перераховані вище 
пункти. 

3. Проводиться повторне визначення стану мотивації студен-
тів. 

4. Подальший зв'язок зі студентами з метою підтримки досяг-
нутого рівня мотивів до навчально-пізнавальної діяльності, рівня са-
морозвитку, рефлексії, розкриття творчого потенціалу. Це реалізу-
ється шляхом зустрічі викладача зі студентами на консультаціях, 
гуртках з вивчення історії науки, подальша участь студентів у конфе-
ренціях з доповідями історичної тематики, заохочення до саморозвит-
ку. Схематичний опис етапів впровадження методики показано на 
рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Етапи впровадження методики формування  
мотивації начальної діяльності засобами історіографії 

 
Ця методика передбачає, по-перше, дотримання основних педа-

гогічних принципів навчання (принцип систематичності та послідов-
ності навчання, принцип наочності навчання, принцип свідомості й 
активності студентів у навчанні, принцип доступності навчання, 
принцип забезпечення міцності результатів навчання, принцип науко-
вості навчання, принцип зв’язку навчання з життям, теорії з практи-
кою, принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей 
студентів), по-друге, в методичній системі  присутня чітка система ві-
дбору та впровадження історичних матеріалів у навчальний процес. 
При цьому ми пропонуємо дотримуватися таких вищезгаданих прин-
ципів відбору історичних матеріалів у навчальному процесі: принцип 
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диференційованої реалізованості, принцип ст рукт урування, принцип 
поліфункціональності.  

Перераховані принципи навчання та сформульовані нами принци-
пи відбору історичних матеріалів у навчальному процесі є передумо-
вою  використання методичних прийомів впровадження засобів істо-
ріографії в навчальний процес: 

•  повідомлення викладачем історичних матеріалів; 
• проведення бесід; 
• підготовка та виступ студентів з рефератами; 
• гурткова робота (факультативи); 
• участь в конференціях; 
• отримання студентами інформації історичного характеру з на-

вчальної літератури; 
• перегляд відеофільмів та слайдів  історичного характеру. 

Безпосередній вплив на свідомість і підсвідомість студента сти-
мулює виникнення новоутворень в мотиваційній сфері особистості: 
позитивного  досвіду, усвідомлення актуальності вивчення дисциплі-
ни, утворення стійкого інтересу. 

Зупинимося на розгляді кожного з них. 
Як зазначає В. Бевз «Майже цілий рік учні вивчатимуть степені, 

одночлени, многочлени та дії над ними не розуміючи, навіщо все це 
потрібно. Історичний підхід до вирішення цього питання дає можли-
вість створити мотиваційну базу для свідомого вивчення алгебри. 
Продемонструвавши учням ланцюжок історичного розвитку: задача–
рівняння–вирази, вчитель досить природно і переконливо може моти-
вувати вивчення кожної з тем» [11, с. 121] Цей принцип спрацьовує і 
для студентів вищих навчальних закладів освіти. Усвідомлення важ-
ливості вивчення дисципліни (чи окремого її розділу) безпосередньо 
пов’язано з вивченням основних етапів її розвитку, через що відбува-
ється розуміння зв’язку дисципліни з іншими науками, зокрема тими, 
що вивчаються в програмному курсі. Ключовим моментом є перетво-
рення знань про розвиток науки в розуміння ідеї  її цілісності та взає-
мопов’язаності між окремими галузями. Досягнути цього досить 
складно, однак отриманий результат вартий затрачених зусиль, адже 
саме усвідомлення важливості вивченого матеріалу спонукає до пода-
льшої праці при вивченні складних, незрозумілих моментів.  

При усвідомленні важливості вивчення цієї дисципліни у студента 
з’являється цікавість, інтерес до даної дисципліни. Інтерес, який лю-
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дина цілком усвідомлює, може виступати як мотив, як намір, як ціл-
ком свідома конкретна мета. Часто інтерес використовується як сино-
нім навчальної мотивації. Як і поняття мотиву, поняття інтересу у пе-
дагогіці та психології визначено неоднозначно (існує декілька 
підходів до класифікації видів інтересу). Натомість інтерес часто роз-
глядають як потребу пізнання.  

В роботах багатьох дослідників інтерес пов’язаний з пізнавальною 
потребою і діяльністю людини (А. Петровський, А. Ковальов) [157 ]. 

Проте інші дослідники вважають, що інтерес певною мірою 
пов’язаний з пізнавальною діяльністю, але не може бути в повній мірі 
зведений до неї (Б.  Додонов), так само вважає і С. Рубінштейн, який 
навіть називає інтерес мотивом. За С. Рубінштейном інтерес – це мо-
тив, який діє в силу своєї усвідомленої значимості та емоційної при-
вабливості [168], інтерес до того чи іншого предмету збуджує нас до 
певної дії, тобто має прояв динамічного елемента. 

Пізнавальний інтерес – це група мотивів, пов’язана зі змістом і 
процесом навчання і орієнтована на опанування певної діяльності [36, 

с. 130].  
С. Рубінштейн пропонував розрізняти інтерес до предмета  й інте-

рес до процесу його вивчення [168]. 
Інтерес розділяють на безпосередній, коли студент цікавиться без-

посередньо навчанням, дисципліною, що вивчається, коли ним керує 
бажання до знань, та опосередкований, коли він направлений не на 
знання як таке, а на що-небудь з ним пов’язане, наприклад, на ті пере-
ваги, що їх можуть дати знання.  

С. Рубінштейн вважає: «Якщо по-справжньому визначити важли-
вість справи, яку робиш, то вона в силу цього стане цікавою, таким 
чином опосередкований інтерес перейде в безпосередній» [168, с. 579]. 

Інтереси є як передумовою навчання, так і його результатом. На-
вчання опирається на інтереси учнів/студентів, з іншого боку, воно 
формує їх. Тобто, з одного боку, педагог використовує вже сформова-
ні у студентів/учнів наявні інтереси. З іншого боку, у своїй педагогіч-
ній діяльності викладач з допомогою різних методичних прийомів 
формує інтереси студентів [168]. 

Як основні дослідник виділяв такі види пізнавальної мотивації на-
вчання: 
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1. Безпосередній інтерес до самого змісту предмета, зокрема істо-
рії його розвитку, дійсності, яка в ньому відображається. Його прояви 
бувають у певних випадках доволі сильними і стійкими. 

2. Інтерес, викликаний характером розумової діяльності, якої пот-
ребує засвоювання предмета. Розв’язування цікавих задач, зокрема й 
історичних, дослідження розвитку наукових теорій, законів. 

3. Інтерес, зумовлений відповідністю нахилів учня/студента до то-
го, що вивчається. Наслідком чого є дисципліни, котрі легко вивча-
ються, а успіхи у навчанні створюють додаткову мотивацію до на-
вчання. 

4. Певний інтерес до предмета, що пов’язаний з майбутньою про-
фесією, який виник на основі одержаної інформації про цю дисциплі-
ну, історію її походження та можливість її подальшого розвитку.  

Важливо розрізняти інтерес до пізнання (пізнавальний інтерес) та 
інтерес до певної діяльності. Наприклад, при виконанні лабораторної 
роботи частина студентів зацікавлені перебігом певних реакцій, що 
відбуваються, інша частина студентів зосереджують свою увагу на 
змісті та причині цих реакцій. Для навчальної діяльності важливими є 
обидві форми пізнавального інтересу, які в процесі навчання інтегру-
ються в одну. 

Розглядаючи інтерес у психологічному сенсі, можна підкреслити, 
що це – спрямування особистості, що лише в остаточному підсумку 
зумовлене усвідомленням  її соціальних потреб. Особливість інтересу 
полягає в тому, що інтерес – це зупинка уваги на певний час на об’єкті 
чи групі об’єктів, з метою вивчення його особливостей, зв’язків між 
його елементами. Характеристикою інтересу є спрямованість. Якщо 
виникає цікавість до предмета, то виникає і бажання заглибитись у 
нього. Нерозуміння – найперша з причин відсутності цікавості. Заці-
кавитися можна лише тим, що добре розумієш (ми говоримо про ро-
зуміння як осмислення, а не знання), розуміння породжує інтерес [47, 
с. 76]. Французький математик Анрі Пуанкаре, який був не лише ви-
датним вченим, а й педагогом, виділив такі рівні розуміння: 

- розуміння у кожний окремий момент, коли студент (учень) слід-
кує за міркуванням, тримаючи у свідомості лише два останні блоки 
логічної структури; 

- розуміння всієї логічної структури, коли студент може відобра-
зити  все міркування; 
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-  розуміння основної ідеї, коли студент може стиснути для себе 
всю логічну будову в єдиний образ.  

Назвемо ці рівні так: слідкування, репродукція і творче розуміння. 
Перехід з одного рівня розуміння на наступний пов’язаний зі структу-
руванням інформації, побудовою більш великоблокової моделі інфо-
рмації у свідомості. Це завжди викликає приємне почуття, що зумов-
лено як задоволенням орієнтаційного рефлексу, так і  можливістю 
звільнення мозку від надлишкової, занадто детальної інформації, яку 
потрібно було зберігати до тих пір, поки не була створена її структура. 
Наприклад, вчені Єгипту писали свої підручники як збірник конкрет-
них правил для конкретних випадків; так для обчислення об’єму 
окремих видів пірамід  наводилася величезна кількість різноманітних 
формул. Але всього одна формула загального виду звільняє мозок від 
необхідності пам’ятати величезну кількість частинних випадків.  

Сходження на сходинку творчого розуміння супроводжується  
власним, нехай невеликим відкриттям, але це справжнє щастя  для 
тих, кому пощастило відчути його! Підґрунтям та фундаментом, на 
якому вибудовується пізнавальний інтерес, є  позитивні емоції. Інте-
рес та розуміння ідуть разом, їх не варто розділяти, оскільки вони – 
дві нероздільні частини одного цілого. Очевидно, що інтерес не може 
виникати довільно і спонтанно, хоча й такі випадки можливі. Частіше 
цікавість (інтерес) виникає внаслідок розв’язання певної проблемної 
ситуації, коли є конкретна задача, що може бути переосмислена за ра-
хунок тих знань, які має людина, однак розв’язок цієї задачі лежить за 
межами вже відомого, самостійне подолання шляху від невідомого до 
відомого спричиняє утворення позитивних емоцій [47]. 

Особистість, що досягає певного результату своєї діяльності пе-
реживає приємний стан задоволення, це задоволення успіху [167]. Та-
кий стан створює емоційний заряд, який у свою чергу спонукає до кі-
нцевої мети: Успіх1 → Успіх2 → Успіх3 → Успіх4 → Остаточний 
успіх [81], [167]. 

І. Ільїн зазначає, що у процесі розгляду психологами такого важ-
ливого для навчально-пізнавальної діяльності явища, як інтерес не бу-
ло звернуто увагу на одну з його передумов – зацікавленість [79]. Да-
лі дослідник зазначає: «Факт, що зацікавлює – це цікавий факт, який 
збуджує інтерес». Тобто зацікавлення – це ситуативний інтерес (одна 
з підструктур інтересу), який можна викликати за допомогою певних 
дій, фактів, зокрема історичних фактів та матеріалів. Важливо заува-
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жити, що така форма інтересу при стійких мотиваторах (чинниках, які 
впливають на свідомість і формування мотивації)  переростає у більш 
ширше і глибше поняття – пізнавальний інтерес. 

На думку О. Леонтьєва реально дієвим мотивом є такий рівень ін-
тересу студента (учня), коли знання спонукають до певної конкретної 
дії [105]. 

На противагу теорії про формування інтересу як психологічного 
утворення в процесі навчально-пізнавальної діяльності існує точка зо-
ру про використання вже існуючих інтересів (пізнавальних мотивів) у 
студентів. Такий підхід можливий у випадку, коли перед початком 
вивчення дисципліни чи розділу, проводиться певне дослідження з 
метою виявити інтереси та нахили студентів. У своїй роботі [22, 
с. 227] Б. Уілкенсон наводить п’ятиетапний підхід до виявлення та ви-
користання вже існуючих інтересів у студентів.  

1.Заволодіння увагою. Коли студенти приходять на лекцію чи 
практичне заняття, їх увага зайнята багатьма різними речами, а думки 
можуть бути далеко від змісту предмета. Найперше, що потрібно для 
початку уроку – увага студентів – перша необхідна умова навчання. 
Тому викладач-педагог повинен завоювати увагу своїх студентів (уч-
нів). Увага студентів може привертатися найсильнішим подразником, 
який діє в даний момент, тому педагог повинен надавати сили своїм 
подразникам, щоб вони могли перекрити усі наявні подразники. Це 
може відбуватися різними шляхами, починаючи від поставленого сту-
дентам запитання, яке несе в собі «елемент проблемної ситуації», до 
перегляду слайдів чи фільму на історичну тематику. 

«Сьогодні наше заняття присвячено темі обчислення границь за 
правилом Лопіталя, – розпочинає заняття викладач, – однак справжній 
автор цього правила не Лопіталь». Таким чином відбувається перек-
лючення уваги студентів на предмет заняття. 

2. Потрібно викликати інтерес. Для того, щоб протягом тривало-
го часу увага студентів була зосереджена на певному предметі, для то-
го, щоб вони слідкували за думкою викладача, слід застосовувати зов-
нішні подразники, які діють безпосередньо на органи зору, слуху, 
зачіпають емоції, використовувати подразники, які б заінтригували 
студентів. На цьому етапі можна розповісти про проблемну ситуацію, 
певний парадокс, який, наприклад, міг виникнути в історії науки. 

3. Зачепити усвідомлену потребу.  Цей етап формування інтересу 
полягає в тому, що викладачеві не потрібно формувати інтереси студен-
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тів, викликати їх штучно, потрібно всього лише використати ті інтереси, 
які вже сформувалися до цього часу, адже певною мірою, з одного боку, 
викладач досягнув утворення деякого інтересу, а з іншого,  студент за-
ходить в аудиторію вже з  інтересами та певними мотивами.  

4. Вказати на реальну потребу. На цьому етапі потрібно показати, 
що матеріал, який пропонується для вивчення, дійсно важливий і безпо-
середньо пов’язаний з потребою студента. Результатом цього етапу має 
бути внутрішнє усвідомлення студентом того, що запропонована інфор-
маціє є саме тією, яка йому потрібна. Викладання матеріалу має переду-
вати усвідомлення студентами його необхідності, тобто на цьому етапі 
викладач має допомогти студентам усвідомити свою потребу в отриму-
ваній інформації. Б. Уілкенсон зауважує афористично: «Створення пот-
реби в пізнанні – те саме, що наживка на гачку» [22, с. 233]. 

На цьому етапі можна показати студентам, де буде застосовано 
вивчений матеріал, де практично застосовується цей матеріал, можна 
показати наслідки та важливість отриманих результатів вчених, що 
працювали в даному напрямку.   

5. Задовольнити реальну потребу. Після усвідомлення студентами 
реальної потреби в пізнанні викладач дає студентам потрібну для них 
інформацію, задовольняючи при цьому їх потребу.  

Схематично запропонований підхід формування інтересу можна 
показати таким рисунком (рис. 2.12). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Враховуючи низку факторів, запропонований підхід можна вико-

ристати лише частково. По-перше, складність його застосування поля-
гає в обмеженості часу: при використанні цього підходу викладач має 
дослідити інтереси студентів для того, щоб уможливити їх викорис-

Рис. 2.12. – П’ятиетапний підхід Б. Уілкенсона   
до створення інтересу 
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     5.Задовольнити потребу 
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тання, а це займає певний проміжок часу, який не врахований навча-
льною програмою, по-друге, викладач повинен володіти надзвичай-
ною майстерністю для того, щоб, знаючи індивідуальні потреби сту-
дентів, використовувати їх при побудові заняття. Однак викладач 
може опиратися на такі загальні потреби студентів, як: важливість да-
ного матеріалу для подальшого навчання, внутрішня потреба в усві-
домленні важливості даного матеріалу в цілому для особистості.  

Основні  елементи методики застосування засобів історіографії з 
метою підвищення рівня мотивації студентів до навчання наведено в 
«Моделі формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів» (рис. 2.13). 

 
 
 

Рисунок 2.13 – Модель формування мотивації навчально-
пізнавальної діяльності студентів 

 



116 

Під статичною і динамічною компонентами історичних матеріалів 
ми розуміємо діалектичне поєднання фрагментарного подання фактів 
з історії науки та поданням їх із розгорнутістю в часі. Наприклад, по-
няття диференціалу і термін диференціалу належить Г. Лейбніцу. 
Такого типу фрагментарна інформація розкриває статичну компонен-
ту історичних матеріалів.  

Історичні факти на зразок наступного розкривають динамічну 
компоненту історичних матеріалів. Диференціальне числення, як роз-
діл математики до XVI ст. практично не  було розвинене, його бурх-
ливий розвиток припадає на XVII ст. Питання, що стосуються  похі-
дної та диференціалу, досліджували І. Ньютон, Г. Лейбніц. Проте 
кожен вчений йшов у дослідженні своїм шляхом, використовуючи вла-
сні методи дослідження. Зокрема, Г. Лейбніц досліджував «диферен-
ціал» з геометричної точки зору, І. Ньютон підходив до цього понят-
тя виходячи з міркувань, що стосуються фізичних феноменів, таких 
як швидкість, переміщення, прискорення.  

Сучасне визначення похідної  Г. Лейбніц позначав  dy
dx

 – відношен-

ня двох диференціалів, однак чіткого визначення він не ввів; вчений 
розкрив у свої працях деякі елементи нового числення, але І.Ньютон 
був першим в одержанні практичних результатів та застосуванні 
диференціального числення.  

Як показали наші дослідження (підрозділ 1.2), більшість студентів 
приходять до університету з низьким рівнем професійного мотиву. Це 
очевидно, є негативним фактором щодо навчально-пізнавальної дія-
льності. Однак повідомленнями про походження, розвиток та тенден-
ції в розвитку їхньої спеціалізації можна зацікавити студентів. Ми 
пропонуємо використовувати історичні матеріали розвитку інженер-
ної діяльності. Зокрема, можна йти двома шляхами. По-перше, спря-
мовувати роботу студентів на самостійну підготовку доповідей з те-
матики цього напрямку; по-друге, викладач сам готує та повідомляє 
інформацію, що буде містити факти розвитку інженерної діяльності. 
Він може використовувати таку інформацію для підвищення інтересу 
до обраної студентами спеціальності (вважаємо, що мова йде про ін-
женерні спеціальності). 
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У XII столітті поняття «інженер» вже було присутнє в лексиці За-
хідної Європи. Хоча в деяких випадках воно ще означало будівельни-
ка військових машин і фортифікацій (тобто спеціаліста, якого в епоху 
еллінізму  називали «механіком»), оскільки усі технічні засоби, що 
стосувалися військових операцій і оборони, називалися «ingenia». З 
XV століття в Італії інженерами називають також будівників каналів 
[206, с. 167]. 

Одним із відомих видатних інженерів був Леонардо да Вінчі 
(1452-1519) – художник, архітектор, механік-практик і експеримента-
тор. Він винайшов декілька типів екскаваторів, гідравлічних машин 
різних конструкцій. Деякі з його винаходів настільки випередили час, 
що залишилися недоступними для техніки тієї епохи, наприклад, від-
центровий насос, гідравлічний прес, вогнепальна нарізна зброя. У сво-
їх записах (близько 7 тис. сторінок) Леонардо залишив зарисовки ви-
находів, які були незрозумілими його сучасникам, зокрема – аеро-
плана, підводного човна. 

Якось тридцятирічний Леонардо написав листа до правителя Мі-
лана – Людовіка Сфорца, у якому детально описав перелік усіх своїх 
можливостей як архітектора, дослідника, митця, знавця зброї та війсь-
кового ремесла. Леонардо займався всім і розбирався практично в 
усьому. Багато праць Леонардо да Вінчі стосуються механіки. Він пе-
ршим дослідив політ птаха, дослідив тертя, зрозумів, що неможливо 
створити вічний двигун іще за 300 років до того, як це було доведено. 

Другий спосіб зацікавлення студентів їх спеціалізацією – показати 
її важливість для сьогодення! Для цього можна запропонувати студен-
там дослідити тенденції розвитку цієї спеціалізації. Для дослідження 
цього питання ми пропонуємо рекомендувати студентам таку  літера-
туру: [2],  [13], [14], [136], [211],  [69], [ 143]. 

Для студентів технічних спеціальностей, зокрема енергетичних 
факультетів, доцільною є інформація про перші лінії електропередач.  

Можливість передачі енергії  при високій напрузі і малому струмі 
довели в 1880 р. незалежно один від одного французький інженер Ма-
рсель Депре (1843-1918) та російський електротехнік Дмитро Олекса-
ндрович Лачинов (1842-1902). В 1882 р. Депре побудував лінію елект-
ропередачі постійного струму по дротах завдовжки 57 км між 
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Мюнхеном та Мірбахом. ККД установки становив 20 %, оскільки опір 
електричного кола складав (1856,7 Ом) при порівняно невеликій елек-
тричній потужності. З допомогою невеликого водоспаду виробляли 
невеликий струм і передавали його  (по залізних дротам телеграфної 
лінії) в Мюнхен до електродвигуна, який приводив у дію насос, щo 
накачував воду в бак для штучного водоспаду. Зі штучної скелі падав 
потік води, навкруги все яскраво освітлювалося, і люди подовгу ми-
лувалися видовищем [69, с. 162]. 

В процесі формування мотивації студентів, націленій на успіх 
(мотив досягнення успіху), важливо постійно підкреслювати можли-
вість втілення власних ідей. Потрібно показувати студентам значи-
мість власних ідей, навіть якщо їх вважають хибними. Можна повідо-
мити про реалізацію в життя на перший погляд нереалістичних ідей 
письменника Жуля Верна. Його сучасники ідеї Верна вважали більш 
фантастичними, ніж реалістичними, однак більшість передбачень Жу-
ля Верна, який писав свої праці у другій половині XIX ст., втілено у 
життя в XX столітті. Зокрема, К. Ціолковський признається, що про 
міжпланетні подорожі почав думати після того, як прочитав романи 
Жуля Верна. 

З розвитком науки розвивається і техніка. Студентам можна пока-
зати важливість вивчення дисципліни на прикладах підручників для 
студентів університетів XIX століття.  

Як зазначає В. Бевз, викладач може використовувати історичні за-
дачі для мотивації вивчення нової теми або для їхнього закріплення 
(зацікавити студентів, дати їм зрозуміти, що питання цієї теми цікави-
ли математиків та вчених давнини) [8, с. 100 ].  

Наведемо декілька прикладів історичних задач, які стимулюють 
інтерес до дисципліни. 

1. Історична задача комбінаторики. 

З колоди 36 карт вибирається одна карта. Яка імовірність появи 
карти пікової масті? 

2. Приклад Л. Ейлера (з розв’язанням) 
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Кількість жителів деякої області збільшується щорічно на 1/30 кі-
лькості людей, а спочатку область населяло 100000 людей. Яка кіль-
кість людей буде через 100 років?  

Розв’язання: Через 100 років кількість людей буде: 
(1 1/30) 100000 (31/30) 100000.+ ⋅ = ⋅  

Логарифмуємо: 

100 (lg31 lg30) lg100000 100 0,014240439 5 6,4240439⋅ − + = ⋅ + = . 
Цьому логарифму відповідає число 2654874. Отже, через 100 років 

кількість населення збільшиться більш ніж в 26,5 рази.  
3. Задача кавалера де Мере. Один французький лицар, кавалер де 

Мере, дуже полюбляв азартні ігри. Зокрема, йому надзвичайно подо-
балась гра в кості.  Завдяки виграшу хотів розбагатіти. Одного разу 
він придумав такі умови гри. Де Мере пропонував кинути один граль-
ний  кубик чотири рази підряд і бився об заклад, що при цьому хоча б 
одного разу випаде шістка. Якщо цього не ставалось, то вигравав йо-
го супротивник. Яка ймовірність виграшу кавалера де Мере? [115. 
с. 314–320]. 

4. Задача Бюффона. Яка ймовірність того, що голка, завдовжки l, 
яку кинули на горизонтальну площину, розділену паралельними прями-
ми, що знаходяться на відстані а одна від одної, перетне одну із цих 
прямих? 

Іще одна цікава задача сягає своїм корінням IX століття до нашої 
ери. Вона носить ім’я царівни Дідони. За легендою, рятуючись від пе-
реслідувань свого брата, царівна вирішила йти  на захід, уздовж бере-
гів Середземного моря. На узбережжі нинішньої Туніської затоки Ді-
дона повела переговори із місцевим ватажком Ярбом про продаж 
землі, що їй сподобалась. Розумна царівна запросила небагато, лише 
стільки, скільки можна оточити бичачою шкірою. Ватажок погодився. 
Тоді Дідона порізала шкіру бика на вузенькі стрічки. Зв'язавши стріч-
ки, царівна оточила велику територію землі, на якій заснувала форте-
цю, а біля неї місто Карфаген. Постановка задачі Дідони з точки зору 
сучасного математичного формулювання виглядає так: серед замкне-
них плоских кривих заданої довжини знайти таку, яка охоплює найбі-
льшу площу. 
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Нами сформована методична система використання засобів історі-
ографії з метою формування мотивації студентів до навчання. Вона 
включає в себе такі елементи: мета навчання, зміст навчання, методи 
навчання, форми організації, засоби навчання. 

Таблиця 2.2 – Методична система впровадження засобів історіог-
рафії в навчальний процес 

Назва  
блоку 

Змістова характеристика блоку 

Мета  
навчання 

використання історичних фактів в процесі вивчення те-
хнічних (фундаментальних) дисциплін з метою форму-
вання (чи підвищення) мотивації до навчально-
пізнавальної діяльності студентів, стимулювання утво-
рення інтересу 

Зміст  
навчання 

визначається навчальними програмами відповідних спе-
ціальностей (на основі навчальної програми з дисциплі-
ни формується зміст історичного матеріалу, який буде 
використано) 

Методи 
навчання 

під час занять пропонується використовувати історичні 
матеріали у вигляді повідомлень, доповідей, коротких 
цитат (словесні методи), демонстрацію  слайдів, рисун-
ків на історичну тематику (наочні методи), виконання 
історичних задач (практичні методи) 

Форми  
організації 

урок, екскурсія, предметний гурток, самостійна робота, 
конференція 

Засоби  
навчання 

науково-популярна література, історичної тематики, ар-
хівні документи, відеофільми, слайди, плакати тощо 

 
Структура сформованої нами методичної системи включення іс-

торичних матеріалів в начальний процес може бути використана для 
створення методики формування мотивації студентів не лише техніч-
них, а й гуманітарних спеціальностей.  

 
 
 



121 

Висновки до розділу 2 

1. Створення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності у 
студентів технічних спеціальностей вимагає дотримання чітких прин-
ципів відбору фактів історії розвитку науки, окремих понять, біогра-
фічних фактів. Нами визначено систему принципів відбору та вклю-
чення засобів історіографії у навчальний процес: принцип 
диференційованої реалізованості (фаховоспрямована диференціація 
та інтегрований підхід; рівнева диференціація); принцип ст рукт уру-
вання (напрям патріотизму, національної належності, науковий на-
прям); принцип поліфункціональності. 

2. Проведено аналіз навчально-методичної літератури з окремих 
дисциплін, що запропонована студентам для опрацювання. З’ясовано, 
що в деяких із проаналізованих підручників, збірниках задач та посіб-
никах історичного матеріалу немає, тому доцільно доповнювати на-
вчально-методичну літературу історичними матеріалами.  

3. Встановлено, що історичні матеріали виконують інтегративну 
функцію в навчальному процесі, допомагають студентам усвідомити 
взаємозв’язок між дисциплінами та окремими науковими поняттями. 
Важливим наслідком їх впливу на свідомість і підсвідомість студента 
є виникнення новоутворень в мотиваційній сфері особистості: пози-
тивного досвіду, усвідомлення актуальності вивчення дисципліни, 
утворення стійкого інтересу. Одним із важливих новоутворень в мо-
тиваційній сфері студента як наслідку впровадження історичних мате-
ріалів у навчальний процес, є інтерес, що є передумовою виникнення 
мотиву. Крім того деякі дослідники проблеми мотивації інтерес тлу-
мачать власне як мотив. Тому формування інтересу студентів до на-
вчальної діяльності як наслідку впровадження історичних матеріалів є 
виключно важливим у процесі формування мотивації. 

4. Методику формування мотивації навчально-пізнавальної дія-
льності засобами історіографії відображено в «Моделі формування 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів». Вона містить 
такі компоненти: педагогічні умови формування мотивації, методичні 
прийоми впровадження історичних матеріалів, шляхи включення іс-
торичних матеріалів у навчальний процес.  

Основні результати розділу відображено у публікаціях автора: [91, 
188, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 207.] 
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РОЗДІЛ III 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ  

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ЗАСОБАМИ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Дослідження було поділене на теоретичну та практичну частину. 
Теоретична частина охоплює вивчення та аналіз наукової, науково-
методичної, педагогічної та психологічної  літератури, що стосується 
обраної тематики,  побудову методики формування мотивації засоба-
ми історіографії  та висунення гіпотези її дієвості.  

До практичної частини дослідження належить впровадження (ап-
робація) сформульованої методики, практична перевірка висунутої гі-
потези. Практична частина включає в себе також проведення анкету-
вань, бесід, використання спостереження, як методу наукового 
дослідження, відвідування практичних та лекційних занять, проведен-
ня експертної оцінки з цього питання. 

Організація, проведення та аналіз результатів педагогічного екс-
перименту проходив у три етапи:  

констатувальний етап експерименту (2005-2006 рр.), 
пошуковий етап експерименту (2007-2008 рр.), 
формувальний етап експерименту (2008-2010 рр.). 
Экспериментом було охоплено навчальні заклади м. Вінниці та 

м. Києва. Зокрема, в експерименті взяли участь студенти Вінницького 
національного аграрного університету, Національного університету біо-
ресурсів і природокористування навчально-наукового технічного інсти-
туту (м. Київ), Вінницького державного педагогічного університету іме-
ні Михайла Коцюбинського, Вінницького національного технічного 
університету, Вінницького технічного коледжу. Всього в експерименті  
взяло участь 512 студентів. В анкетуванні також взяли участь 23 учні 
Вінницької загальноосвітньої школи № 27.  

3.1 Аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

Метою констатувального етапу експерименту було: 
• проаналізувати та визначити стан розробки тематики дослі-

дження в літературі; визначити мету, гіпотезу і завдання, об’єкт і пре-
дмет дослідження. 
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• дослідити стан наявності та доступності історичних матеріа-
лів (засобів історіографії) для викладачів середніх та вищих закладів 
освіти; 

• провести експертну оцінку важливості включення засобів іс-
торіографії в навчальний процес (серед викладачів середніх та вищих 
навчальних закладів). 

Під час проведення констатувального етапу експерименту нами 
було використано такі  методи дослідження: 

o аналіз науково-методичної, психологічної та педагогічної літе-
ратури; 

o анкетування студентів і викладачів; 
o бесіди з викладачами технічних та фундаментальних дисциплін; 
o відвідування лекцій та практичних занять з технічних та фунда-

ментальних дисциплін з метою аналізу можливості впровадження цієї 
методики. 

Під час розв’язання першого завдання, нами було одержано такі 
висновки: 

1) немає чіткої визначеності понять, що стосуються мотиву, моти-
вації, мотиваційної сфери (існує біля 50 різних підходів до цієї про-
блеми); 

2) проблемі формування мотивації навчально-пізнавальної діяль-
ності засобами історіографії  приділено недостатньо уваги. 

Оцінку важливості включення історичних фактів у навчальний 
процес та їх роль у мотивації студентів/учнів  до навчання ми прово-
дили емпірично, з допомогою експертної оцінки. З метою отримання 
об’єктивної точки зору на цю проблему вчителям та викладачам ВНЗ 
м. Вінниці пропонувалося дати відповіді на перелік питань.  

На запитання: «Як Ви вважаєте, чи впливає на мотивацію на-
вчання студентів/учнів повідомлення вдало підібраних історичних фа-
ктів з життя видатних вчених?» відповіді вчителів розподілилися та-
ким чином: 

Так, впливають і заохочують до навчання – 82 % 

Для деяких учнів це важливо – 16 % 

Не мають жодного впливу – 1 % (рис.3.1). 
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На запитання: «Оцініть важливість історичних аспектів у процесі 
навчання та формування наукового світогляду студентів/учнів» Було 
одержано такі результати: 

важливо – 64 %; 
важливо у деяких випадках – 17 %; 
другорядно – 18 %; 
не важливо – 1 %. 
Результати дослідження дають можливість стверджувати, що бі-

льшість викладачів середніх загальноосвітніх закладів та вищих на-
вчальних закладів вбачають важливість у використанні історичних 
матеріалів у навчальному процесі з метою заохочення студентів (уч-
нів) до процесу навчання. 

Під час опитування викладачів, нами було з’ясовано, що науково-
методична література, що містить історичні факти, відсутня або дос-
тупна частково. Натомість, як було зазначено в розділі 1, переважна 
більшість викладачів вважають важливим повідомлення історичних 
фактів під час проведення занять.  

Експертна оцінка дає можливість зробити висновок про важли-
вість включення історичних матеріалів у навчальний процес.  

Цікаве дослідження було проведено нами серед учнів старших 
класів. Оскільки важливе значення при вивченні певного питання віді-
грає пропедевтика навчання. З урахуванням цього аспекту серед учнів  
дев’ятих і десятих класів СЗОШ № 27 м. Вінниці було проведено ан-

Рисунок 3.1 –  Експертна оцінка важливості включення  
історичних матеріалів в навчальний процес 
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кетування з метою проаналізувати ставлення учнів до включення іс-
торичних фактів у  процес навчання, визначити елементарну обізна-
ність учнів з історії математики та фізики. Учням пропонувався  пере-
лік питань: 

•  На вашу думку, чи потрібно повідомляти учням про історичні 
факти з життя науковців? З історії науки?  

•  На ваш погляд, чи можуть позитивно  впливати на навчання 
факти з життя видатних науковців ? 

• Яких видатних вчених-математиків ви знаєте? 
• Яких видатних вчених-фізиків ви знаєте? 
• Як часто ви читаєте науково-популярну літературу? 
• Чи цікаво вам дізнаватися про щось нове з історії математики, 

фізики, з життя видатних науковців? 
На запитання: «Чи цікаво вам дізнаватися про щось нове з історії 

математики, фізики, з життя видатних науковців?» учні дали від-
повідь у такому співвідношенні (рис. 3.2):  

 
так, цікаво – 71 %; 
ні, не цікаво –20 %; 
не знаю – 9 %. 
 
 
                                             

 
 
 

На запитання: «Чи потрібно повідомляти студентам/учням про 
історичні факти з життя науковців? З історії науки?» відповіді уч-
нів розподілилися таким чином: потрібно – 85 %; не потрібно – 10 %; 
не знаю – 5 % (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.2. – Діаграма зацікавленості  
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На запитання: «Як часто ви читаєте науково-популярну літера-
туру?» одержано такі результати : часто – 40 %; іноді – 26 %; не чи-
таю – 34 %. 

Всього в анкетуванні взяло участь 55 учнів. Твердження про те, що 
основним керівником навчального процесу є вчитель, підтверджують і 
самі учні. Цікаві також такі думки учнів: «Я вважаю, що учнів потріб-
но ознайомлювати з цікавими історичними фактами науки. Для того, 
щоб вони могли хоч трішки знати про видатних людей, які багато зро-
били для нас».  

Подальше дослідження було проведено у ВНЗ м. Вінниці. В ньому 
взяли участь 229 студентів, з них 55 – студенти ВНТУ (спеціальність: 
«Автоматизовані системи управління», «Електричні системи  мережі», 
«Енергетичний менеджмент» другого курсу навчання), 174  студенти  
ВДПУ, із них 1 курс – 87 студенти (спеціальність – «Математика та 
основи інформатики», «Фізика та інформатика»), 4 курс – 64 студенти 
(спеціальність – «Математика та основи інформатики»). Для порів-
няння результатів ми запропонували взяти  участь в анкетуванні сту-
дентам гуманітарних спеціальностей (ВДПУ), зокрема, «Російська, 
англійська мова та зарубіжна література». 

Студентам пропонувалося дати відповідь на запитання. 
• Чи цікаво Вам дізнаватися факти з історії науки, а також життя 

вчених? 
Загалом позитивну відповідь дали 202 студенти (88 %). Негативну 

– 13 (5 %), відповіли: іноді цікаво – 14(7 %). Узагальнимо одержані 
результати. 

Представимо характеристику відповідей на запитання «На Вашу 
думку, чи має певне значення для навчання вдало підібране повідом-
лення історичних фактів з даної теми?» у вигляді діаграми (рис. 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Графічне зображення характеристики ставлення  
студентів до  повідомлення історичних фактів з даної теми 
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На запитання «Чи хотіли б ви отримувати більше інформації про 
цікаві події з історії науки, цікаві події з життя вчених під час за-
нять?» ми одержали такі результати:  

так –  214 (93 %), ні – 15 (7 %) (рис. 3.5). 

.

так
ні

 
 
 
 

За результатами дослідження ми зробили висновок про те, що пе-
реважна більшість студентів (72 %) вважають важливим для навчання 
вдало підібране повідомлення історичних фактів з даної теми, і 93 % 
хотіло б отримувати цікаву історичну інформацію. 

Відвідування лекцій, практичних занять з фундаментальних та те-
хнічних дисциплін, аналіз навчальних програм, навчальних планів до-
зволив зробити висновок про те, що існує певна обмеженість у часі, 
який виділено для вивчення дисциплін, але це жодною мірою не може 
бути обмеженням впровадженню засобів історіографії у навчальний 
процес, оскільки,  навчальною програмою практично завжди виділя-
ється  «резервний час». 

 
3.2. Аналіз результатів пошукового етапу експерименту 

Пошуковий етап експерименту проводився протягом 
2007-2008 рр. 

Метою пошукового експерименту було обґрунтувати  теоретичну 
концепцію впровадження засобів історіографії в навчальний процес як 
способу формування мотивації студентів до навчання. На цьому  етапі 
нами досліджувалися різні методичні підходи до формування мотива-
ції НПД. В навчальний процес впроваджувалися окремі елементи тео-
ретично розробленої методики підвищення рівня мотивації навчання 
засобами історіографії. Зокрема, студентам повідомлявся історичний 

Рисунок 3.5. – Графічне зображення зацікавлення студентів  
в одержанні більшого об’єму історичної інформації 
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матеріал мотивуючого характеру, проводився короткий огляд біогра-
фій вчених.  

На цьому  етапі експерименту нами було використано такі методи 
дослідження: анкетування, опитування, спостереження, бесіди. 

Теоретично ми висунули гіпотезу про те, що включення засобів 
історіографії в навчальний процес є доцільним способом впливу на 
розвиток професійної мотивації, мотивації набуття знань (пізнавальна 
мотивація), мотивації «потреба в досягненні».   

Перевірка ефективності впливу засобів історіографії на зацікав-
лення студентами навчальним матеріалом здійснювалася шляхом ан-
кетування, проведеного серед студентів ЕГ та КГ першого курсу «Ін-
ституту електроенергетики та електромеханіки». В анкетуванні взяло 
участь 34 студенти з експериментальних груп (де було впроваджено 
методику), та 41 студент з контрольних груп (де методика не впрова-
джувалася). 

Студентам пропонувалося за п’ятибальною шкалою оцінити рі-
вень зацікавленості в навчанні. Зацікавленість класифікувалася за та-
кими категоріями: 

1) до навчання мене зацікавило розв’язування складних  завдань; 
2) до навчання мене зацікавили факти з життя вчених та історія 

розвитку науки; 
3) до навчання мене зацікавили консультації з предмету. 
Нами було одержано такі результати, які представлено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 – Характеристика середніх рівнів зацікавленості сту-
дентів навчальним процесом 

 До навчання  
зацікавило 

розв’язування  
складних завдань 

До навчання зацікави-
ли факти з життя  
вчених та історія  
розвитку  науки 

До навчання 
зацікавили 

консультації 

ЕГ 2,9 3,0 3,7 
КГ 2,7 2,1 3,2 

 
Очевидно, що найбільша різниця в показниках зацікавленості по 

категорії «зацікавлення фактами з життя вчених». Перевіримо чи є 
одержані результати статистично значущими. Сформулюємо гіпотези: 
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H0  – рівень зацікавлення навчальним матеріалом з допомогою іс-
торичних фактів з життя  вчених в експериментальній групі не ви-
щий рівня зацікавлення навчальним  матеріалом в контрольній групі.  

H1 – рівень зацікавлення навчальним матеріалом  з допомогою  іс-
торичних фактів з життя  вчених в експериментальній групі  вищий 
рівня зацікавлення навчальним матеріалом в контрольній групі.  

Для статистичного опрацювання даних використаємо t-критерій 
Стьюдента  

                                         1 2

2 2
1 2

1 2

M - M
t

σ σ+
N N

= ,                                          (3.1) 

де М1 – середнє значення першої вибірки; М2 – середнє значення дру-
гої вибірки; 1σ - середнє квадратичне відхилення для першої вибір-
ки; 2σ  – середнє квадратичне відхилення для другої вибірки;N1 – 
об’єм першої вибірки; N2 – об’єм другої вибірки.  

Для незміщеної оцінки середнє квадратичне відхилення визнача-

ють наступним чином: 
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,                                 (3.2) 

де к = 1, 2, …  

Отримаємо:             2
1 0,8564σ = ;  2

2 1,2280σ = . 

t екс.= 3,32. Порівняємо отримане значення з табличним: tекс>tкр. (tкр.= 2,021), 
це дає підстави відкинути H0-гіпотезу, і прийняти H1-гіпотезу, про те, 
що рівень зацікавлення навчальним матеріалом з допомогою історич-
них фактів з життя  вчених в експериментальній групі вищий рівня 
зацікавлення навчальним матеріалом в контрольній групі. 

Проаналізувавши різницю в показниках по інших категоріях, що 
подані в таблиці 3.4, робимо висновок про те, що статистично значи-
мою є різниця лише по категорії  «До навчання зацікавили факти з 
життя вчених».  

Одержані результати дають підстави робити висновок про діє-
вість розробленої методичної системи та можливість її подальшого 
впровадження в навчальному процесі. 
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3.3. Аналіз результатів формувального етапу  експерименту 

Третій етап експерименту – формувальний етап експерименту 
проводився протягом 2008-2010 рр. на базі Вінницького національно-
го технічного університету, Вінницького технічного коледжу, Вінни-
цького педагогічного університету, Вінницького державного аграрно-
го університету, Київського національного університету природо-
користування України (Навчально-науковий технічний інститут). 

В межах нашого дослідження формування мотивації навчально-
пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей ми праг-
нули досягнути через позитивні зміни таких мотивів: професійний мо-
тив, навчально-пізнавальний мотив (мотив навчання), мотив «потреба 
досягнення», зміну прагматичного мотиву (мотив отримати диплом). 
Для цього на мотиваційну сферу студентів чинився відповідний вплив 
(тобто впроваджувалася методика). По завершенню експерименту 
проводилося анкетування студентів експериментальної та контрольної 
груп (методики  подано в додатках А, Б, В). Аналіз отриманих даних 
дав змогу робити висновки про ефективність та дієвість використаної 
методики. За результатами анкетування було зроблено класифікацію 
рівнів вмотивованості студентів. Було виділено такі рівні вмотивова-
ності: високий, середній, низький.  

Перевіримо вплив засобів історіографії на формування професій-
ного мотиву. Сформулюємо гіпотези: H0  – рівень професійного мо-
тиву в  експериментальній групі після впровадження методики не 
вищий рівня професійного мотиву після впровадження методики. H1 – 
рівень професійного мотиву в  експериментальній групі після впрова-
дження методики вищий рівня професійного мотиву до впровадження 
методики. Для визначення статистичної значущості результатів вико-
ристаємо формулу (3.1) 

2
1 3,3084σ = ;    2

2 4,2613σ = ;    1,1 2,4971
3,3084 4,2613

39 39

t = ≈
+

. 

tекс. = 2,49, tкр =1,684  (Для психолого-педагогічних досліджень достат-
німи є рівні значущості p ≤ 0,05 і p ≤ 0,01). Оскільки,  tекс>tкр., відки-
даємо  H0-гіпотезу і приймаємо H1-гіпотезу про те, що  рівень профе-
сійного мотиву в  експериментальній групі після впровадження 
методики вищий ніж  до  впровадження методики. Робимо висновок 
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про те, що позитивні зміни професійного мотиву в експериментальній 
групі не були випадковими, а є наслідком впровадженої методики. Ре-
зультати є статистично значущими. 

Постає питання про можливість самостійного (випадкового)  під-
вищення рівня професійного мотиву в досліджуваній групі. Перевіри-
мо, чи дійсно це так, використовуючи результати контрольної групи. 

2
1 4,2446σ = ;   2

2 3,645σ = . 

. 0,1733ексt ≈ ;   tкр  = 1,684, tекс < tкр.. З отриманих даних можна робити 
висновок, що в цілому по групі є певні позитивні зміни в бік росту 
професійної мотивації. Це можна пояснити усвідомленням та осмис-
ленням обраної професії, однак ці дані не є статистично значущими. 
Зробимо порівневу характеристику вмотивованості студентів з даного 
мотиву (рис. 3.6). 

Таблиця 3.5 – Динаміка зміни професійного мотиву студентів в 
експериментальній та контрольній групах 

Рівні Експериментальна  
група 

Контрольна група 

до (%) після (%) до (%) після (%) 
Високий  36 46 29 31,5 
Середній 43,5 46 50 44,7 
Низький 20,5 8 21 23,8 
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Рисунок 3.6 – Рівні сформованості професійного мотиву  
в експериментальній та контрольній групах до і після експерименту 
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Отже, за результатами проведеного дослідження можна стверджу-
вати про ефективність впливу історіографічних фактів на формування 
професійного мотиву: кількість студентів з високим рівнем професій-
ного мотиву зросла на 10 %, на 2 % зросла кількість студентів із сере-
днім рівнем професійного мотиву, кількість студентів з низьким рів-
нем професійного мотиву зменшилася на 12,5 %. 

Проаналізуємо зміни мотиву навчання (мотив набуття знань) 
при впливі на мотиваційну сферу з допомогою засобів історіографії.  

Сформулюємо гіпотези: H0 – рівень мотиву навчання в  експери-
ментальній групі після впровадження методики застосування в навча-
льному процесі засобів історіографії не вищий рівня мотиву навчан-
ня після впровадження методики. H1 – рівень мотиву навчання в  
експериментальній групі після впровадження методики вищий рівня 
мотиву навчання до впровадження методики. Для визначення статис-
тичної значущості результатів використаємо формулу (3.1). 

2
1 4,1336σ = ;   2

2 4,0812σ = ; 

0,9052 1,9729
4,1336 4,0812

39 39

t = ≈
+

 

tекс = 1,972, tкр . = 1,684. Оскільки,  tекс > tкр., відкидаємо H0-гіпотезу 
і приймаємо H1-гіпотезу про те, що  рівень мотиву набуття знань в  
експериментальній групі після впровадження методики вищий ніж  до 
впровадження методики. Одержані результати є статистично значу-
щими та зображено графічно на рис. 3.7. 

 
 

 
 

 
 
 

     Експериментальна група                      Контрольна група           
Рисунок 3.7 – Рівні сформованості мотиву набуття знань  

(пізнавального мотиву) в експериментальній і контрольній групах 
до експерименту і після експерименту 
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Проаналізуємо зміну цього ж мотиву (мотив набуття знань) в кон-
трольній групі. Значення рівня «мотиву навчання» в середньому в ек-
спериментальній групі  залишилося практично незмінним. Тенденцію 
зміни цього мотиву зручно прослідкувати при порівнянні кількості 
студентів з високим, середнім та низьким рівнями до експерименту і 
після.  Важливо відмітити, що серед деяких сильних студентів знизив-
ся рівень пізнавального мотиву (мотиву набуття знань), що не є харак-
терним для сильних студентів. Провівши опитування, ми з’ясували, 
що однією із важливих причин цього є проблеми особистого характе-
ру (сімейні проблеми, хвороба), навантаження другого року навчання. 
Одержані результати  дослідження зміни мотиву навчання під впли-
вом засобів історіографії подано у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 -Зведена таблиця динаміки зміни досліджуваних мо-
тивів експериментальної та контрольної груп 

 
Назва мотиву 

 
Рівні 

Експериментальна 
група 

Контрольна група 

до (%) після (%) до (%) після 
(%) 

Пізнавальний 
мотив 

Високий 43,5 48,7 36 42 
Середній 38,6 43,5 48 37 
Низький 17,9 7,8 16 21 

Професійний 
мотив 

Високий 36 46 29 31,5 
Середній 43,5 46 50 44,7 
Низький 20,5 8 21 23,8 

Мотив 
«потреба  
в досягненні» 

Високий 69 80 68 70 
Середній 28 19 30 29 
Низький 3 1 2 1 

Мотив  
уникнення  
неприємностей 

Високий 65 11 45 22 
Середній 34 80 50 60 
Низький 0 7 4 18 

Прагматичний 
мотив 

Високий  84,6 58,9 63,2 55,3 
Середній 15 30,7 34,2 44,7 
Низький 0,4 10,4 2,6 - 
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Аналогічно було проаналізовано та статистично перевірено дина-
міку зміни решти мотивів, що досліджувалися. 

Аналіз одержаних результатів дає підстави  зробити висновок про 
ефективність впливу історіографічних фактів на зниження рівня пра-
гматичного мотиву, зокрема: кількість студентів з високим рівнем 
прагматичного мотиву зменшилася  на 25,7 %, на 15,7 % зросла кіль-
кість студентів із середнім рівнем прагматичного мотиву, кількість 
студентів з низьким рівнем прагматичного мотиву з 0,4 %  зросла до 
10,4 %, тобто  в середньому прагматичний мотив в експериментальній 
групі знизився на 16,7 %, в той час, як в контрольній групі він знизив-
ся в середньому на 7,9 % . 

Охарактеризуємо зміну  мотиву уникнення внаслідок впливу за-
собів історіографії. Аналіз одержаних результатів дає підстави зроби-
ти висновок про ефективність впливу засобів історіографії на знижен-
ня рівня мотиву уникнення неприємностей, зокрема: кількість 
студентів з високим рівнем цього мотиву зменшилася  на 54 %, на 
46 % зросла кількість студентів середнім рівнем мотиву уникнення 
неприємностей, кількість студентів з низьким рівнем з 0 %  зросла до 
11 %. Проаналізуємо зміну цього мотиву в контрольній групі. 

Сформулюємо гіпотези: H0 – рівень мотиву уникнення неприєм-
ностей в  контрольній групі після впровадження методики не знизив-
ся, H1 – рівень мотиву уникнення в контрольній групі після впрова-
дження методики нижчий його ж  до впровадження методики. Для 
визначення статистичної значущості результатів використаємо фор-
мулу (3.1). 

2
1 2,06σ = ; 2

2 6,07σ = ; 

1,03 1,71(6)
2,06 6,07
22 22

t = ≈
+

 

Для цієї вибірки tекс  = 1,71, tкр  = 1,717 (Для психолого-педагогічних 
досліджень достатніми є рівні значущості p ≤ 0,05 і p ≤ 0,01). 

Ці значення майже збіглися. Це дає підстави робити висновок 
про самовільне зниження мотиву уникнення неприємностей в контро-
льній групі. Проте навіть при деякому зниженні середнього значення 
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показника мотиву уникнення, в контрольній групі залишилися чимало 
студентів з високим рівнем цього мотиву (рис. 3.8).  
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Одержані результати дають підстави робити висновок про тенден-
цію до зниження мотиву уникнення неприємностей у студентів в про-
цесі навчання (на старших курсах загальні показники цього мотиву 
нижчі ніж на початкових). Однак для підсилення цієї тенденції, як бу-
ло доведено експериментально доцільно використовувати засоби істо-
ріографії у процесі навчання.  

Перевіримо ефективність впливу засобів історіографії на форму-
вання мотиву «потреба в досягненні» (див. табл. 3.5). 

Сформулюємо гіпотези: H0 – рівень мотиву «потреба в досягнен-
ні» в групі, де впроваджувалася методична система залишився не-
змінним; 

H1 – в групі, де впроваджувалася методична система зростає рі-
вень мотиву «потреба в досягненні». Результати дослідження подано в 
додатку (додаток М), для визначення статистичної значущості резуль-
татів використаємо формулу (3.1). 

Використовуємо  формулу (3.1):  

М1=49,44; М2=54,95; 2
1 104,69σ = ; 2

2 108,51σ = . 

 5,51 2,23
104,69 108,51

35 35

t = ≈
+

 

tекс.= 2,23, tкр., =1,684. Оскільки  tекс>tкр., відкидаємо  H0  – гіпотезу і прий-
маємо H1-гіпотезу про те, що в групі, де впроваджувалася методична сис-
тема, відбулося зростання рівня мотиву «потреба в досягненні».  

Рисунок 3.8 – Рівні сформованості  мотиву уникнення неприємностей 
в контрольній групі до експерименту і після експерименту 
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Отже, в експериментальній групі після впровадження методики 
використання засобів історіографії кількість студентів із високим рів-
нем мотиву «потреба в досягненні» зросла на 11 %.  

Динаміку зміни формування перерахованих мотивів в експериме-
нтальній групі показано у вигляді діаграми (рис. 3.9). 
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Узагальнюючи одержані результати, ми показали формування мо-

тивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціа-
льностей засобами історіографії. Нами виділено такі критерії (та їх 
показники) сформованості мотивації засобами історіографії: «потреба 
в досягненні» (показники –  націленість на успіх, віра у власні сили, 
ставлення до одержаного результату діяльності), професійний (показ-
ники – зацікавленість обраною професією, обізнаність з особливостя-
ми обраної спеціальності, майбутньої роботи), когнітивний (показни-
ки  – самостійність  в процесі здобуття знань, інтерес до навчального 
процесу, розуміння важливості одержаних знань),  уникнення неприє-
мностей (показники –  відсутність ініціативності у навчанні, страх 
осуду, критики впливових людей та страх покарання адміністрацією, 
ставлення до процесу навчання та здобуття знань), прагматичний (по-
казники – пріоритетність одержання диплому про освіту за відношен-
ням до одержання знань, незацікавленість навчальною діяльністю). 

На основі встановлених показників сформованості мотивації на-
вчально-пізнавальної діяльності засобами історіографії визначено рів-

Рисунок 3.9 – Показники сформованості мотивів  
експериментальної групи до і після експерименту 
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ні сформованості мотивації навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів технічних спеціальностей засобами історіографії: 

1) студенти з високим рівнем мотивації навчально-пізнавальної ді-
яльності характеризуються націленістю на успіх, часто оптимістично 
налаштовані, переважно мають на меті отримувати максимальні ре-
зультати в кожній справі, проте часто одержують задоволення також 
лише від її виконання, обирають складні, рідше середні за складністю 
завдання, студенти прагнуть глибоко вивчати усі теми, оскільки усві-
домлюють важливість кожної з них,  відчувають задоволення від на-
вчання та одержаних знань, навчаються без нагадувань адміністрації 
та зовнішнього тиску; вважають обрану професію важливою і перспе-
ктивною, обізнані з особливостями майбутньої професії, не хочуть 
мати неприємностей з керівництвом навчального закладу, проте це не 
виступає основним мотивом вивчення програмного матеріалу, не від-
чувають страху покарання за невчасно складені іспити, оскільки прак-
тично завжди всі завдання виконують вчасно і з  бажанням, одержан-
ня диплому як результату навчання у вищому навчальному закладі не 
є для них основним стимулом навчання. Кількісний показник для цьо-
го рівня мотивації становить 31-50 балів;  

2) студенти з середнім рівнем мотивації навчально-пізнавальної ді-
яльності характеризуються  інтересом до творчої пошукової роботи,  
активні на заняттях, однак деякі з них іноді не впевнені у своїх силах 
чи правильності розв’язання завдання, тому іноді соромляться виходи-
ти до дошки, часто допомагають один одному, звертаються по допомо-
гу до викладача; властиве оптимістичне налаштування, задоволення 
можуть одержувати під час виконання певної діяльності, навіть, якщо 
результат буде гірший, ніж той, на який вони сподівалися, вважають 
обрану професію важливою і перспективною, знають про неї достатньо 
багато, обізнані з особливостями майбутньої роботи, до навчання став-
ляться відповідально, розуміють важливість одержання диплому, як 
свідчення про навчання у вищому навчальному закладі, однак для них 
важливішими є інші мотивуючі фактори,  для себе вибрали середину 
між власною ініціативністю та стимуляцією з боку адміністрації; кіль-
кісний показник для цього рівня становить 16-30 балів; 

3) для студентів з низьким рівнем сформованості мотивації харак-
терний інтерес до деяких питань дисципліни, які були цікаві та зрозу-
мілі їм зі школи, однак вони не докладають зусиль під час вивчення  
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важких тем, рідко самостійно вивчають розділи чи теми і не часто 
звертаються за допомогою в навчанні до сильних студентів, задово-
лення можуть одержувати при виконанні певної діяльності, навіть, 
якщо результат буде гірший, ніж той, на який вони сподівалися, при 
можливості вибирають середні за складністю завдання, малоактивні, 
пасивні на заняттях, не вірять у власні сили, часто сподіваються біль-
ше на щасливий випадок, ніж на результат своєї праці, часто не розу-
міють важливості одержаних знань, інтерес до навчання може бути 
ситуативним, основним стимулом до навчання є уникнення  покаран-
ня з боку адміністрації, викладачів, батьків, часто у таких студентів 
занижена самооцінка, рідко вірять у власні сили, здобуття знань вва-
жають не внутрішнім задоволенням, а необхідністю, що викликана зо-
внішнім примусом. Кількісний показник для цього рівня становить 
0-15 балів. 

У формувальному етапі експерименту взяли участь 39 студентів 
експериментальних та 38 студентів контрольних груп. Розподіл сту-
дентів експериментальної та контрольної груп за рівнями сформова-
ності мотивації до експерименту і після показано на рис. 3.10. 

 
 

 
 
 
Кількість студентів експериментальної групи з високим рівнем 

мотивації зросла з 29,8 % до 48,7 % (збільшилася на 18,9 %), з серед-
нім рівнем мотивації збільшилася на 9,9 %, з низьким рівнем мотива-
ції зменшилася на 10,7 %. Аналогічні показники розподілу кількості 
студентів контрольної групи за рівнями сформованості мотивації ста-
новлять: кількість студентів з високим рівнем сформованості мотива-

Рисунок 3. 10 – Розподіл студентів експериментальної та контроль-
ної  груп  за рівнями сформованості мотивації до і після експеримен-
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ції зросла на 4 %, з середнім рівнем – на 0,68 %, кількість студентів з 
низьким рівнем сформованості мотивації зменшилася на 4,72 %. 

В нашому дослідженні ми перевірили також залежність між учас-
тю студентів у конференціях з доповідями на історичну тематику та 
рівнем їхньої успішності. Позитивні емоції та досвід, що виникли під 
час проведення конференцій, у яких студенти взяли участь, відобра-
зилися на успішності студентів з дисципліни ОНДР. Оцінювання 
ОНДР відбувалося за розширеною п’ятибальною шкалою («5», «4», 
«3», «2»). Успішним складанням іспиту з ОНДР вважаються «5», «4». 
Складемо чотириклітинну таблицю (табл. 3.7), поділивши студентів 
на групи: «брали участь», «не брали участь»,  «є ефект», «немає ефек-
ту». Будемо вважати, що «є ефект», якщо студенти успішно склали іс-
пит,  та «немає ефекту», якщо студенти досягають середнього або по-
чаткового рівня. 

Для виявлення відмінностей в експериментальній та контрольній 
групах, складемо чотириклітинну таблицю, за допомогою якої підра-
хуємо значення ϕ*  критерію Фішера  

Таблиця 3.7 – Чотириклітинна таблиця для підрахунку ϕ*  крите-
рію Фішера за результатами іспиту з ОНДР 

Група «Є ефект» «Немає  
ефекту» 

Усього 

Експериментальна 16    (93,75 %) 1    (6,25 %) 16 
Контрольна 26       (55 %) 21        (45 %) 47 
Усього 42 22 63 

 

Сформулюємо статистичні гіпотези: H0  – рівень навчальних досяг-
нень з дисципліни ОНДР в експериментальній групі не вищий, ніж у 
контрольній групі; H1 – рівень навчальних досягнень з дисципліни 
ОНДР в експериментальній групі вищий, ніж у контрольній групі. 

З таблиць «Величина кута ϕ для різних процентних часток» [172, 
с. 331] знайдемо значення ϕ. Які відповідають відсотковим часткам 
«ефекту» в кожній з груп (ϕ1 – експериментальна, ϕ2 – контрольна): 

ϕ1 (93,7 %) = 2,634; ϕ2 (55 %) = 1,671. 

Емпіричне значення ϕ* розраховуємо за формулою: 
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де ϕ1 – кут, що відповідає більшій відсотковій частці; ϕ2  –  кут, що ві-
дповідає меншій відсотковій частці; ne – кількість досліджуваних сту-

дентів в експериментальній вибірці; kn  – кількість досліджуваних 
студентів у контрольній вибірці. 
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Для отриманого значення ϕ* = 3,32, рівень статистичної значущос-
ті не перевищує 0,001. (Аналіз рівня значущості визначено  з таблиці 
«Рівні статистичної значущості різних значень критерію ϕ*  Фішера» 
[172, с. 332]). 

Для психолого-педагогічних досліджень достатніми є рівні зна-
чущості p ≤ 0,05 і p ≤ 0,01 [172].  

Відповідні їм критичні значення критерію ϕ* знаходимо за тими ж 

таблицями: ϕ кр
* = 





≤
≤

)01,0(31,2
)05,0(64,1

ρ
ρ . 

Отримали, що ϕ*
емп.> ϕ*

кр., а тому одержане значення ϕ*емп = 3,32 
знаходиться в зоні значущості  (рис. 3.11). 

 
 

 

 

Отже, відхиляємо H0 -гіпотезу і приймаємо H1-гіпотезу – рівень 
навчальних досягнень з дисципліни ОНДР в експериментальній групі 
вищий, ніж у контрольній групі ( p < 0,001).  

Таким чином, ми переконалися у дієвості запропонованої методи-
ки. Результати нашого дослідження дають змогу робити висновок про 
те, що засоби історіографії позитивно впливають на формування мо-
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Рисунок  3.11 – Геометрична інтерпретація значень критерію ϕ* 
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тивації навчально-пізнавальної діяльності. Отже, мета – досягнута, гі-
потеза – доведена.  

Висновки до розділу III 

1. У процесі пошукового експерименту, було впроваджено та екс-
периментально перевірено основні елементи методики формування 
мотивації та зацікавлення студентів до навчально-пізнавальної діяль-
ності. Встановлено, що найбільшу різницю в показниках зацікавлено-
сті навчанням становить категорія  «зацікавлення фактами з життя 
вчених та історією науки». 

2. У процесі експерименту було доведено, що систематичне  вико-
ристання  засобів історіографії в начальному процесі підвищує рівень 
формування позитивних  мотивів, а також позитивно впливає на зни-
ження рівня прагматичних мотивів (отримання диплому). Зокрема, в 
експериментальній групі рівень прагматичного мотиву знизився на 
16,7 %, для порівняння – в контрольній групі він знизився на 7,9 %; 
кількість студентів з високим рівнем професійної мотивації зросла на 
10 %, на 2 % зросла кількість студентів із середнім рівнем професійної 
мотивації, кількість студентів з низьким рівнем професійної мотивації 
зменшилася на 12,5 %, кількість студентів високого рівня  потреби в 
досягненні зросла на 11 %, кількість студентів високого рівня мотиву 
уникнення  зменшилася на 54 %, при чому із низьким рівнем їх стало 
на 7 % більше.   

3. Емпірично доведено, що у студентів, які взяли  участь в конфе-
ренціях і виступили з доповідями історичного характеру, зросла моти-
вація до навчання, що видно з успішності студентів. Так, в експери-
ментальній групі якість навчання з дисципліни ОНДР збільшилась на 
38,7 %, що свідчить про ефективність запропонованої методики.  

Основні результати розділу відображено у публікаціях автора [197,  
203,  205]. 
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ВИСНОВКИ 

Результати проведеного теоретичного дослідження та педагогіч-
ного експерименту дають змогу сформулювати такі висновки: 

1. Аналіз філософської, психологічної та педагогічної, науково-
методичної літератури дає підстави робити висновок про те, що про-
блема формування мотивації вивчення спеціальних та фундаменталь-
них дисциплін студентами технічних спеціальностей засобами історіо-
графії досі практично не досліджена.  

У психологічній та педагогічній літературі немає певної однозна-
чності та загального підходу до вирішення проблем мотивування. Ви-
значаючи мотивацію через мотив, цьому терміну ми надавали значен-
ня сукупності факторів, стимулів, потреб, мотивів, які перебувають в 
активному стані, впливають на лінію поведінки людини. У свою чер-
гу, мотив як первинне поняття відносно мотивації, нами визначено як 
комплекс стимуляторів, інтегрованих з потребами особистості, який 
і спонукає особистість до діяльності. Важливим поняттям теорії мо-
тивації є мотивування, що визначає тривалий процес активізації спо-
нукальних сил поведінки та діяння особистості. Серед основних видів 
класифікації мотивів ми вважаємо найдоцільнішою – поділ мотивів на 
позитивні та негативні. До першої групи ми віднесли професійний мо-
тив, мотив набуття знань, мотив «потреба в досягненні», до другої 
групи нами віднесено прагматичний мотив і мотив уникнення (непри-
ємностей). 

2. На основі аналізу компонентів педагогічного процесу нами ви-
значено та теоретично обґрунтовано такі педагогічні умови форму-
вання мотивації навчально-пізнавальної діяльності засобами історіог-
рафії: використання сформованої методичної системи впровадження 
засобів історіографії в навчальний процес; забезпечення професійної 
компетентності викладачів; систематичне підкріплення у студентів 
мотивації до оволодіння професійними знаннями і навичками; залу-
чення студентів до активної пошукової навчальної роботи. 

3. До науково-методичних напрямів уведення засобів історіографії 
в навчальний процес віднесено: а) усвідомлення важливості матеріа-
лу, що вивчається; б) розширення наукового кругозору та формування 
наукового світогляду; в) підвищення інтелектуального рівня; г) спри-
яння залученню студентів до самоосвіти і науково-дослідної роботи; 
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д) історичні факти дають змогу студентам бачити логічну послідов-
ність у структурі навчального матеріалу, тобто здатність співвідноси-
ти факти вже доведених тверджень з пошуком їх відкриття, розкрити 
динаміку розвитку наукових знань і проводити їх систематичне пере-
осмислювання; е) введення історичних аспектів дозволяє показати, що 
історія науки є важливою складовою загальної історії та історії куль-
тури та необхідною умовою розвитку сучасної науки; є) гуманізацію 
та гуманітаризацію освіти. 

До психолого-педагогічних напрямів уведення засобів історіогра-
фії в навчальний процес з метою формування мотивації навчально-
пізнавальної діяльності ми віднесли можливість врахування психофі-
зіологічних особливостей студентів в процесі використання засобів 
історіографії  (засоби історіографії є допоміжним фактором самостве-
рдження студента), використання засобів історіографії в навчальному 
процесі передбачає дотримання основних дидактичних принципів – 
доступності, наочності, наступності, а також їх впровадження в на-
вчальний процес передбачає використання основних психологічних 
прийомів впливу на свідомість та підсвідомість студента в процесі 
формування мотивації. 

Засоби історіографії в процесі формування мотивації навчально-
пізнавальної діяльності студентів відіграють мотивуючу, змістову, 
смислотворчу та виховну функції. Кожна з яких діалектично поєднує 
функції мотиву та функції історичних фактів, що включені до навча-
льного процесу. 

4. В процесі дослідження було проведено експертну оцінку з цієї 
проблеми серед викладачів вищих навчальних закладів і вчителів. 
З’ясовано, що 82 % всіх респондентів вважають, що історичні матері-
али впливають на студентів/учнів і заохочують до навчання. Аналогі-
чні результати було отримано під час опитування студентів вищих на-
вчальних закладів, 72 % з них вважають важливим для навчання вдало 
підібране повідомлення історичних фактів з даної теми, у 93 % респо-
ндентів виникло зацікавлення історичною інформацією.  

Експериментальна перевірка розробленої методики дала можли-
вість робити висновок про її ефективність. Зокрема, було доведено, 
що після її застосування кількість студентів з високим рівнем профе-
сійної мотивації в експериментальній групі зросла на 10 %, у контро-
льній – на 2,6 %. В експериментальній групі рівень прагматичного мо-
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тиву знизився на 16,7 %, у контрольній групі – на 7,9 %, кількість сту-
дентів експериментальної групи з  високим  рівнем  потреби в досяг-
ненні зросла на  11 %, у той час, як для контрольної групи ця різниця 
становить 3 %, кількість студентів з високим рівнем  мотиву уникнен-
ня неприємностей зменшилася  на 54 %, на 46 % зросла кількість сту-
дентів із середнім рівнем мотиву уникнення, кількість студентів з ни-
зьким рівнем з 0 %  зросла до 11 %, чітко виражена зміна  мотиву 
навчання для середнього та низького рівнів: кількість студентів із се-
реднім рівнем пізнавального мотиву з 38,6 % зросла до 43,5 %, а кіль-
кість студентів з низьким рівнем мотиву набуття знань зменшилася на 
10,9 %, в той час, як кількість студентів із середнім рівнем пізнаваль-
ного мотиву зменшилася на 11 %, а з низьким рівнем збільшилася на 
5 %. 

5. Основні результати, одержані у процесі експериментального 
дослідження, дають можливість зробити висновок про ефективність 
процесу формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності за-
собами історіографії. 

Проведене дослідження, звісно, не претендує на повне розв’язання 
проблеми формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності.  

Перспективною лінією досліджень цього напряму може бути ви-
значення впливу засобів історіографії на формування ширшого спект-
ру мотивів; пошук шляхів подальшого удосконалення процесу форму-
вання мотивації навчально-пізнавальної діяльності засобами 
історіографії.  
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ДОДАТОК А 

Мотивація успіху та остраху невдачі (опитувальник А. А. Реана) [81, 
с. 382-383] 

Інструкція. Відповідаючи на наведені нижче питання, необхідно вибрати ві-
дповідь «так» або «ні». Якщо Вам важко з відповіддю, то пригадайте, що «так» 
об’єднує як явне «так», так і «скоріше так, ніж ні». Те ж відноситься і до відповіді 
«ні»: він поєднує явне «ні» і «скоріше ні, ніж так».  

Відповідати на запитання слід швидко, не замислюючись надовго. Відповідь, 
яка першою приходить в голову, як правило, є найбільш точною.  

Текст опитувальника  
1. Включаючись в роботу, як правило, я  оптимістично сподіваюсь на успіх.  
2. У діяльності активний.  
3. Схильний до вияву ініціативи.  
4. При виконанні відповідальних завдань намагаюся по можливості знайти 

причини відмови від них.  
5. Часто вибираю крайнощі: або занижено легкі завдання, або нереалістично 

високі по важкості.  
6. При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю способи їх 

подолання.  
7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.  
8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної цілесп-

рямованості, а не від зовнішнього контролю.  
9. Коли мені доводиться братися за складне завдання, а часу мало, я працюю 

набагато гірше, повільніше.   
10. Схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.  
11. Схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу.  
12. Якщо ризикую, то, швидше з розумом, а не необдумано.  
13. Я не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній зов-

нішній контроль.  
14. Вважаю за краще ставити перед собою середні за важкістю або злегка за-

вищені, але досяжні цілі, ніж нереально високі.  
15. У разі невдачі при виконанні якого-небудь завдання, його привабливість, 

як правило, знижується.  
16. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх невдач.  
17. Волію планувати своє майбутнє лише на найближчий час.  
18. При роботі в умовах обмеження часу результативність діяльності поліп-

шується, навіть якщо завдання досить складне.  
19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь, від поставленої мети, як прави-

ло, не відмовляюся.  
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20. Якщо завдання вибрав собі сам, то в разі невдачі його привабливість ще 
більше зростає.  

Ключ до опитувальника  
Відповідь  «так»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12. 14, 16, 18, 19, 20.  
Відповідь «ні»: 4, 5. 7, 9, 13, 15, 17.  

Обробка результатів та критерії оцінки  
За кожний збіг відповіді з ключем опитуваному дається 1 бал. Підраховується 

загальна кількість набраних балів.  
Якщо кількість набраних балів від I до 7, то діагностується мотивація на нев-

дачу (острах невдачі). 
Якщо кількість набраних балів від 14 до 20, то діагностується мотивація на 

успіх (надія на успіх).  
Якщо кількість набраних балів від 8 до 13, то слід вважати, що мотиваційний 

полюс НЕ яскраво виражений. При цьому можна мати на увазі, що якщо кількість 
балів 8, 9, є певна тенденція мотивації на невдачу, а якщо кількість балів 12, 13, є 
певна тенденція мотивації на успіх.  

Людина, мотивована на успіх, завжди має на меті досягнути чітких позитив-
них результатів своєї діяльності, не орієнтована на страх осуду чи уникнення по-
карання. Навпаки така людина ініціативна, активна, старанна, працьовита, має 
правильне уявлення про власні сили, із нормальною самооцінкою.   

Людина, що вмотивована на невдачу переважно не впевнена у своїх силах, 
малоініціативна, малоактивна, орієнтована на уникнення неприємностей, пока-
рань. Часто самооцінка у таких людей занижена. Активність та діяльність людини 
спрямована на уникнення невдачі, якої людина боїться. Намагається уникати від-
повідальних завдань, а при необхідності вирішення надважких завдань може впа-
дати в стан, близький до панічного.  
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ДОДАТОК Б 

Методика «Потреба в досягненні» [217] 

(Методика вимірювання потреби (мотиву) в досягненні розроблена 
Ю. М. Орловим). 

Запропонована методика являє собою тест-запитальник, що містить 23 поло-
ження, з котрими досліджуваний погоджується або ні. Тест спрямовано на ступінь 
вираженості потреби людини в досягненні успіху в будь-якій діяльності (тобто 
ступеню зарядженості на успіх). Фактично, це потреба, яка перетворилася на осо-
бистісну властивість, установку. 

Інструкція. 

Пропонується низка положень. Якщо ви з положенням погоджуєтесь, то по-
руч з його номером на аркуші запитальника напишіть «так», якщо не погоджує-
тесь – «ні». 

Текст запитальника. 

1. Вважаю, що успіх у житті залежить радше від випадку, аніж від розра-
хунку. 

2. Якщо я буду позбавлений улюбленого заняття, життя для мене втратить 
сенс. 

3. Для мене в будь-якій справі важливе її виконання, а не кінцевий резуль-
тат. 

4. Вважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж від по-
ганих взаємовідносин з близькими. 

5. На мою думку, більшість людей живе віддаленими цілями, а не близь-
кими. 

6. В житті у мене було більше успіхів, ніж невдач. 
7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльнісні. 
8. Навіть у звичайній роботі я намагаюсь удосконалювати деякі її елемен-

ти. 
9. Занурений у думки про успіх, я можу забути про заходи безпеки. 
10. Мої рідні вважають мене лінивою людиною. 
11. Вважаю, що у моїх невдачах винні швидше обставини, аніж я сам. 
12. Мої батьки занадто суворо контролюють мене. 
13. Терпіння в мені більше, ніж здібностей. 
14. Лінощі, а не сумніви в успіху змушують мене занадто часто відмовля-

тися від своїх намірів. 
15. Думаю, що я упевнена в собі людина. 
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16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на мою ко-
ристь. 

17. Я не старанна людина. 
18. Коли все йде гладко, моя енергія збільшується. 
19. Якби я був журналістом, я писав би швидше про оригінальні винаходи 

людей, ніж про пригоди. 
20. Мої рідні зазвичай не поділяють моїх планів. 
21. Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх однолітків. 
22. Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей. 
23. Я міг би досягнути більшого, звільнившись від поточних справ. 

Обробка результатів. 

За кожну відповідь ставиться один бал: тільки за відповіді «так» – по поло-
женнях 2, 6-8, 14, 16, 18, 19, 21-23; лише за відповіді «ні» – по положеннях 1, 3-5, 
9-13, 15, 17, 20. 

Потреба в досягненнях (ПД) дорівнює сумі балів за відповіді «так» і «ні». 
Таким чином, оціночна шкала – від 0 до 23 балів. 
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ДОДАТОК В 

Методика «Мотивація навчання у ВНЗ» [81, с. 433]  
(Автор методики Т. І. Ільїна). 
Для створення цієї методики автор використала низку інших відомих мето-

дик. У ній є три шкали: «набуття знань» (прагнення до отримання знань, допитли-
вість); «оволодіння професією» (прагнення оволодіти професійними знаннями і 
сформувати професійно важливі якості); «отримання диплома» (прагнення отри-
мати диплом при формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних 
шляхів при складанні екзаменів і заліків). У запитальник, для маскування, автор 
методики включила низку фонових тверджень, котрі надалі не опрацьовуються. 

 
Інструкція 

Позначте свою згоду знаком «+» або незгоду – знаком «–» із поданими ниж-
че твердженнями. 

 
Текст запитальника 

1. Найкраща атмосфера на занятті – атмосфера вільних висловлювань. 
2. Зазвичай я працюю з великим напруженням. 
3. У мене рідко буває головний біль після пережитих хвилювань і неприєм-

ностей. 
4. Я самостійно вивчаю низку предметів, які, на мою думку, необхідні для 

моєї майбутньої професії. 
5. Яку з притаманних вам якостей ви цінуєте найбільше? (Напишіть відповідь 

поруч). 
6. Я вважаю, що життя слід присвятити обраній професії. 
7. Я отримую задоволення від розгляду на занятті важких проблем. 
8. Я не бачу сенсу в більшості робіт, які ми виконуємо у ВНЗ. 
9. Велике задоволення мені приносить розповідь знайомим про мою майбут-

ню професію. 
10. Я досить посередній студент, ніколи не буду цілком добрим, а тому не-

має сенсу докладати зусиль, аби стати кращим. 
11. Я вважаю, що в наш час необов’язково мати вищу освіту. 
12. Я твердо переконаний у правильності вибору професії. 
13. Якої з притаманних вам якостей ви хотіли б позбутися? (Напишіть від-

повідь поруч). 
14. За зручних обставин я використовую на екзамені допоміжні матеріали 

(конспекти, шпаргалки, записи, формули). 
15. Найкращий період життя – студентські роки. 
16. У мене надзвичайно неспокійний і переривчатий сон. 
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17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні дисцип-
ліни слід вивчати однаково глибоко. 

18. При нагоді я вступив би в інший ВНЗ. 
19. Я зазвичай спочатку беруся за легші завдання, а складніші залишаю на 

кінець. 
20. Для мене було важко у виборі професії зупинитися на одній з них. 
21. Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 
22. Я твердо переконаний, що моя професія дасть мені моральне задово-

лення і матеріальний достаток у житті. 
23. Мені здається, що мої друзі здатні навчатися краще за мене. 
24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту. 
25. З певних практичних міркувань це найбільш зручний для мене ВНЗ. 
26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без нагадувань адміністра-

ції. 
27. Життя для мене майже завжди пов’язане з надзвичайним напруженням. 
28. Екзамени слід складати, витрачаючи максимум зусиль. 
29. Є чимало ВНЗ, в яких я міг би навчатися з неменшим інтересом. 
30. Яка з притаманних вам властивостей найбільше заважає вам навчатися? 

(Напишіть відповідь поруч). 
31. Я дуже захоплива людина, але всі мої захоплення так чи інакше 

пов’язані з моєю майбутньою роботою. 
32. Стурбованість щодо екзамену або роботи, яка не виконана вчасно, час-

то заважає мені спати. 
33. Висока зарплата по закінченню ВНЗ для мене не головне. 
34. Мені потрібно бути в доброму настрої, щоб підтримати спільне рішен-

ня групи. 
35. Я змушений був вступити у ВНЗ, щоб зайняти бажане становище в су-

спільстві, уникнути служби в армії. 
36. Я вивчаю матеріал, щоб стати професіоналом, а не для екзамену. 
37. Мої батьки добрі професіонали, і я хочу бути схожим на них. 
38. Для просування по службі мені потрібно мати вищу освіту. 
39. Яка з ваших властивостей допомагає вам навчатися? (Напишіть відпо-

відь поруч). 
40. Мені дуже важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, які безпо-

середньо не стосуються моєї майбутньої спеціальності. 
41. Мене тривожать можливі невдачі. 
42. Коли мене періодично стимулюють, спонукають, я займаюсь краще. 
43. Мій вибір цього ВНЗ остаточний. 
44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу від них відставати. 
45. Щоб переконати в чомусь групу, мені доводиться самому працювати 

дуже інтенсивно. 
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46. В мене зазвичай рівний і добрий настрій. 
47. Мене привертає зручність, чистота, легкість майбутньої професії. 
48. До вступу у ВНЗ я давно цікавився цією професією, багато про неї чи-

тав. 
49. Професія, яку я отримую, найголовніша і найперспективніша. 
50. Мої знання про цю професію були достатніми для впевненого вибору 

цього ВНЗ. 

Обробка результатів. Ключ до запитальника 

Шкала «набуття знань» – за згоду («+») з погодженням із п. 4 ставиться 3,6 
бали; по п. 17–3,6 бали; по п. 26–2,4 бали; за незгоду («–») з твердженням по 
п. 28–1,2 бали; по п. 42–1,8 бали. Максимум–12,6 балів. 

Шкала «оволодіння професією» – за згоду по п. 9–1 бал; по п. 31–2 бала; по 
п. 33–2 бали; по п. 43–3 бали; по п. 48–1 бал; по п. 49–1 бал. Максимум– 0 балів. 

Шкала «отримання диплома» – за незгоду по п. 11 – 3,5 бали; за згоду по 
п. 24–2,5 бали; по п. 35–1,5 бали; по п. 38–1,8 бали; по п. 44–1 бал. Максимум – 10 
балів. 

Питання по пп. 5, 13, 30, 39 є нейтральними щодо цілей запитальника і в об-
робку не включаються. 

 
Висновки 
Переважання мотивів по перших двох шкалах свідчить про адекватний вибір 

студентом професії і задоволеність нею.  
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ДОДАТОК Г 

1. Назвіть вчених науковців, яких Ви знаєте.  
2. Як часто у школі  на уроках Ви отримували інформацію про історичні фак-

ти з життя видатних вчених, а також факти з історії науки 
а) часто; 
б) іноді; 
в) дуже рідко; 
г) ніколи. 
3.  Чи цікаво Вам особисто дізнаватися про історичні факти з історії науки, а 

також життя вчених? 
4. На Вашу думку, чи має певне значення для навчання вдало підібране пові-

домлення історичних фактів з даної теми? 
а) це важливо; 
б) це другорядно; 
в) не важливо; 
г) власна думка____________________________________________________ 
5. Чи хотіли б Ви отримувати більше інформації про цікаві події з історії нау-

ки, цікаві події з життя вчених під час занять? 
а) так; 
б) ні. 
6. Як часто Ви читаєте науково-популярну літературу? 
а) часто; 
б) іноді; 
в) рідко; 
г) не читаю. 
7. Короткі відомості про себе: 
1) ВНЗ_____________________________________________________________ 
2) курс  навчання___________________________________________________ 
3) спеціальність____________________________________________________ 
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ДОДАТОК Д 

План систематичного включення засобів історіографії  
до курсу вивчення вищої математики  

через написання студентами рефератів та підготовки доповідей 

Курс вищої математики  включає себе такі розділи: «Аналітична 
геометрія на площині», «Визначники», «Вектори. Матриці», «Аналі-
тична геометрія у просторі», «Вступ в аналіз», «Похідна і диференці-
ал», «Застосування диференціального числення», «Невизначений інте-
грал», «Визначений інтеграл та його застосування», «Функції кількох 
змінних», «Кратні та криволінійні інтеграли», «Елементи векторного 
аналізу», «Диференціальні рівняння», «Числові та степеневі ряди», 
«Ряди Фур’є та інтеграл Фур’є», «Функція комплексної змінної». 

Розділ «Аналітична геометрія на площині» включає такі пункти: 
Декартові координати на площині, пряма лінія, лінії другого порядку, 
перетворення ліній другого порядку до канонічного виду, полярні ко-
ординати. При вивченні цього розділу ми пропонуємо включити істо-
ричні відомості біографічного характеру з життя та діяльності Декар-
та. Це можуть бути короткі повідомлення, підготовлені студентами, 
на початку, всередині та вкінці практичного заняття, а також написан-
ня рефератів.   

Тематика рефератів для цього  розділу може бути такою: 
• Декарт – геній свого часу. 
• Вклад Декарта в розвиток науки. 
• Основні здобутки, зроблені Декартом, та їх роль для сучасності. 

Запропонована викладачем література:[21, 26, 29, 33, 35, 214]. 
В наступному  розділі «Визначники. Вектори. Матриці», який 

включає такі пункти: визначники, вектори та лінійні операції над век-
торами, Декартові прямокутні координати у просторі, множення век-
торів, алгебра матриць, системи лінійних рівнянь, лінійні перетворен-
ня, доцільно розглянути біографії  К. Гауса, Крамера. 

Тематика рефератів може бути такою: 
• Життя та творчість Карла Фрідріха Гаусса. 
• Внесок Карла Фрідріха Гаусса в науку. 
• Життя та творчість Крамера. 
• Життя та творчість німецького математика Л. Кронеккера. 
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• П. Ферма – видатний діяч науки. 
• Життя та творчість італійського математика А. Капеллі.  
Запропонована викладачем література:[20, 21, 26, 29, 33, 35, 186, 

216]. 
Розділ «Вступ в аналіз» має підпункти: поняття функції, графіки 

функцій, числова послідовність і її границя, границя функції, обчис-
лення границь, порівняння нескінченно малих та еквівалентність не-
скінченно малих, неперервність і точки розриву функції. 

Цей розділ відрізняється великою кількістю прізвищ вчених, котрі 
зробили вагомий внесок у його розвиток. З історичної точки зору він 
цікавий тим, що саме тут велика увага приділена поняттю функції. 
Цей факт викладач може використовувати як можливість звернути 
увагу студентів на історичний розвиток цього поняття.  

Ми пропонуємо такий перелік тем рефератів: 
• Походження поняття функції. 
• Значення робіт Д. Бернуллі для світової математики. 
• Підхід Сильвестра Лакруа до означення поняття функції. 
• Готфрід Вільгельм Лейбніц – геній свого часу.  
• Франсуа Вієт. Біографія. Творчий спадок. 
• Леонард Ейлер – творець математики. 
• Діяльність П. Г. Діріхле. 

Запропонована викладачем література: [21, 33, 184] та: 
1. Виленкин Н. Я. Функции в природе и технике М / 

Н. Я. Виленкин : Просвещение, 1978. – 192 с.  
2. Гельфанд М. Б. Формування математичних понять у процесі ви-

кладання алгебри і початків аналізу. – К. : Рад. школа, 1976. – 143 с. 
3. Дорофеев Г. В. Поняття функции в математике и в шко-

ле. / Г. В. Дорофеев // Математика в школе. – 1978. – № 2. – С. 10-26.  
4. Колмогоров  А. Н. Что такое функция?  / A. H. Колмогоров // Ма-

тематика в школе. – 1978. – № 2, – С. 27–39. 
5. Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука. : Сб. статей 

/ под ред. Н. Н. Боголюбова, Г. К. Михайлова, А. П. Юшкевича. – М., 
1988. 

6. Шмигевский М. В. Видатні математики / М. В. Шмигевский – 
Харків : Вид. гр. «Основа»,  2004. – 176с.  

7. Яковлев А. Я. Леонард Эйлер / А. Я. Яковлев. – М., 1983.  
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Наступний розділ «Похідна і диференціал. Застосування диферен-
ціального числення» має такі підпункти: похідні простих функцій, по-
хідні складних функцій, числове значення похідної, геометричне і ме-
ханічне тлумачення похідної, диференціали функцій, похідні та 
диференціали вищих порядків, диференціювання неявних і парамет-
рично заданих функцій. теорема про середнє значення, формула Тей-
лора, правило Лопіталя, застосування похідних до дослідження функ-
цій і побудов графіків, загальна схема побудови графіків. 

Перелік тем рефератів: 
• Життя та творчість Француа Лопіталя. 
• Микола Єгорович Жуковський. Біографія. Творчий спадок. 
• Життя та творчість Бернхарда Рімана. 
• Йоган Бернуллі. Біографія. Творчий внесок у розвиток диферен-

ціального числення. 
• Ісаак  Ньютон – видатний науковець. 
• Життя та творчість Е. Тейлора. 
• Життя та діяльність  М. Ролля. 
• Біографічний огляд творчості Лагранжа. 

Запропонована викладачем література:[184] та  
1. Араго Д. Ф. Биографии знаменитых астрономов, физиков и гео-

метров / Д. Ф. Араго : в 3-х т. – СПб., С. 1859–1862. 
2. Вавилов С. И. Исаак Ньютон / С. И. Вавилов. – М., 1989. 
3. Голубев В. В. Николай Егорович Жуковский. Биографический 

очерк / В. В Голубьев. // Труды по аэродинамике. – М., Л. : Гостехиз-
дат, , 1957. С. 823-864. 

4. Жуковский. Н. Е. Документы научной и общественной деятель-
ности / Н. Е. Жуковский. – М. : Оборониздат, 1954,  66 с. 

5. История отечественной математики : в 4-х т. / отв. ред. 
И. З. Штокало. – К. : Наук. Думка, 1966-1970.  – Т. 2. – 616 с.  

6. Конфорович  А. Г. Колумби математики / А. Г. Конфорович. – 
К., 1982. 

7. Монастырский М. И. Бернхард Риман / М. И. Монастырский – 
М., 1979. 

8. Шмигевский М. В. Видатні математики / М. В. Шмигевский – 
Харків : Основа,  2004. – 176 с.  
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Вивчення історичних фактів для наступних  розділів ми об’єднали  
як вивчення для одного розділу. Розділ «Невизначений інтеграл» має  
такі пункти: безпосереднє інтегрування, інтегрування підстановкою, 
інтегрування частинами, інтегрування простих дробів, інтегрування 
раціональних дробів, інтегрування функцій, які раціонально залежать 
від  тригонометричних функцій, деякі інтеграли тригонометричних 
функцій, інтегрування деяких тригонометричних функцій, інтегру-
вання деяких алгебраїчних ірраціональностей, змішані задачі на інтег-
рування. Розділ «Визначений інтеграл і його застосування» має  такі 
пункти: основні формули, методи обчислення визначених інтегралів, 
наближене обчислення визначених інтегралів, безпосередні інтеграли, 
площі плоских фігур, інші геометричні застосування, механічні та фі-
зичні застосування. Розділ «Кратні та криволінійні інтеграли» має 
підпункти: подвійний інтеграл, застосування подвійного інтеграла, 
потрійний інтеграл.   

Запропонована викладачем тематика рефератів. 
• Етапи розвитку інтегрального числення. 
• Внесок Ісаака Ньютона в розвиток інтегрального числення. 
• Життя та творчість Чебишова П. Л. Його внесок у розвиток інте-

грального числення. 
• Життя Д. Гріна та його діяльність. 

Запропонована викладачем література: [214] та: 
1. Бычков Б. П. К вопросу о значении  работы П. Л. Чебышева «О 

кройке одежды» для дальнейших геометрических исследований / 
Б. П. Бычков – Историков естествозн. и техн. Молдавии 17 мая 1962 г. 
Изд-во АН МолдССР, Кишенев, 1962, стр. 170–178. 

2. История отечественной математики : в 4-х т. / отв. 
ред. И. З. Штокало. – К. : Наук. Думка, 1966-1970.  – Т .2. – 616 с. 

Розділ: «Функція багатьох змінних» має такі підпункти: основні 
поняття, частинні похідні і повний диференціал, диференціювання 
складних і неявних функцій, дотична площина і нормаль до поверхні, 
похідні та диференціали вищих порядків, екстремуми функцій. 

Тематика рефератів: 
• Життя та творчість М. В. Остроградського – видатного україн-

ського вченого. 
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• Творчий внесок М. В. Остроградського в розвиток функцій ба-
гатьох змінних. 

Рекомендована література: 
1. Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России / 

Б. В. Гнеденко – М. – Л., 1946. 
2. История отечественной математики : в 4-х т. / отв. ред. 

И. З. Штокало. – К. : Наук думка, 1966-1970. – Т. 2. – 616 с. 
Наступний розділ – «Елементи векторного аналізу» має  підпунк-

ти: скалярне поле, похідна за напрямком, градієнт скалярного поля, 
векторне поле і його потік через поверхню, дивергенція векторного 
поля, теорема Остроградського, лінійний інтеграл і циркуляція векто-
рного поля, ротор векторного поля, теорема Стокса, потенціальне і 
соленоїдальне векторні поля. При вивченні цього розділу ми пропону-
ємо розглянути реферати на такі теми. 

• Життя діяльність Стокса, внесок в розвиток теорії поля.  
• Походження основних понять теорії поля. 
• Внесок Остроградського в розвиток теорії поля. 

Наступний розділ «Диференціалне числення» має такі підпункти: 
теореми про середні значення, диференціальні рівняння першого по-
рядку, інтегрування деяких видів диференціальних рівнянь першого 
порядку, диференціювання рівнянь вищих порядків, лінійні дифере-
нціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами, лі-
нійні диференціальні рівняння n-го порядку з постійними коефіцієн-
тами, метод Лагранжа (метод варіації довільної сталої), системи 
диференціальних рівнянь. 
• Перелік тем рефератів: 
• Життя та діяльність Лагранжа. 
• Творчий шлях Ковалевської С. В. 
• Життя та творчість М. В. Остроградського. 
• Життя та творчість П’єра Ферма. 

Запропонована література: [26] та:  
1. История отечественной математики : В 4-х т. / отв. ред. 

И. З. Штокало. – К. : Наук думка, 1966-1970. – Т. 2. – 616 с. 
2. Тюлина И. А. Жозеф Луи Лагранж / И. А. Тюлина. – М., 1982. 
3. Шмигевський М. В. Видатні математики / М. В. Шмигевський 

– Харків : Основа, 2004. – 176 с. 
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Розділ «Елементи теорії ймовірності та математичної стати-
стики» включає в себе  такі підпункти: випадкові події та їх імовір-
ності, елементи комбінаторики  та застосування  комбінаторного ін-
струментарію при обчисленні ймовірностей, алебра подій, основні 
теореми теорії ймовірності, випадкові величини та функції випадко-
вих величин, дискретні випадкові величини, неперервні випадкові 
величини, біномний та нормальний закони розподілу, математична 
статистика.  

Запропонована тематика рефератів: 
• Біографічний огляд життя та діяльності Томаса Байєса.  
• Життєвий шлях Анрі Пуанкаре.  
• Внесок Пуасона в розвиток теорії ймовірності. 
• Життя та діяльність Йогана Бернуллі.  
• Життя та діяльність Даниїла Бернуллі.  
• Життя та діяльність Якоба Бернуллі.  
• Біографічний огляд життя Пуасона. 
• Значення праць Лапласа для розвитку теорії ймовірностей. 
• Життя та діяльність Бюффона. 

Рекомендована література: [186] та:  
1. Конфорович А. Г. Колумби математики / A. Г. Конфорович. – 

К. : Радянська школа, 1982. – 222 с. 
2. Самин Д. К. Сто великих ученых / Д. К. Самин.  – М., 2000. 
3. Фрейман Л. С. Творцы высшей математики / Л. С. Фрейман  – 

М., 1968. 
4. Шмигевський М. В. Видатні математики / М. В. Шмигевський. – 

Харків : Вид. гр. Основа, 2004. – 176 с. 
Наступний розділ «Числові та степеневі ряди. Ряди Фур’є та 

інтеграл Фур’є» має такі підпункти: нескінченний ряд та його збіж-
ність, ознаки збіжності, ряди Тейлора та Маклорена, функціональні 
ряди, степеневі ряди, інтегрування диференціальних рівнянь з допо-
могою степеневих рядів, застосування степеневих рядів до наближе-
них обчислень, ряди Фур’є, інтеграл Фур’є, застосування рядів 
Фур’є. 

Перелік тем рефератів: 
• Значення праць Ж. Фур’є. 
• Значення праць Тейлора для розвитку теорії рядів. 
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• Життя та діяльність Брука Тейлора. 
• Життя та діяльність Коліна Маклорена. 
• Внесок  П’єра Лорана в розвиток теорії рядів. 

Запропонована  література:[184]. 
Розділ «Функція комплексної змінної» має такі підпункти: ком-

плексні числа, елементарні функції комплексної змінної, ряди, лиш-
ки, основна теорема про лишки, операторний спосіб.  
• П. Лаплас: життя та діяльність. 
• Олівер Хевісайд – інженер, який започаткував операційне чис-

лення. 
• Значення робіт Абрахама де Муавра для математики.  
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ДОДАТОК Ж 

Симон Стевін (лат. Simon Stevin, 
1548-1620) – фламандський математик-
універсал, інженер.  

Подробиці про життя Стевіна до нас не 
дійшли. Він починав як купець з Брюгге (зараз 
це Бельгія), брав участь в голландській рево-
люції. Не встановлені точні дати його наро-
дження і смерті, незрозуміло навіть, в якому 
місті він помер (чи то Гаага, чи то Лейден). 
Відомо, що він багато подорожував по торго-

вельних справах, а потім деякий час був особистим радником принца 
Моріца Оранського.  

Симон Стевін відомий насамперед своєю книгою «Десята» (De 
Thiende), виданою  фламандською та французькою мовами в 1585 р. 
Саме після неї в Європі почалося широке використання десяткових 
дробів. Десяткові індоарабські цифри узвичаїлися в Європі набагато 
раніше, з XIII століття, а от дроби використовувалися або натуральні, 
або шистидесяткові. Наприклад, коли Регіомонтан склав першу чисто 
десяткову таблицю тангенс (1467), вона містила цілі числа, відповідні 
радіусу кола 100000 одиниць. Щоправда, Вієт Іммануіл Бонфіс і деякі 
інші математики вже почали використовувати десяткові дроби, але 
правилом це ще не стало. Трактат Стевіна містив практичний опис 
арифметики десяткових дробів.  

Десяткову кому (в Англії – крапку) ще не придумали, і Стевін для 
ясності вказував над кожною цифрою (або після неї) укладений у 
кружок її номер розряду, позитивний для цілої частини, негативний 
для мантиси.  

Іще одна заслуга Стевіна – розрив з античною традицією і прого-
лосив повне рівноправ’я раціональних і ірраціональних чисел. У сво-
єму трактаті «Арифметика» він визначає число як «міру кількості яко-
їсь речі» і проголосив, що «одиниця ділима», і що немає ніяких 
ірраціональних, неправильних і т. д. чисел. З деякою обережністю він 
використовував і від’ємні числа. Слідом за Оремом, Стевін вводить 
дробові (хоча в даному випадку – не десяткові) показники степеня 
(наприклад, 2/3).  
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Він же довів закон рівноваги тіла на похилій площині, виходячи з 
неможливості вічного двигуна. Стевін сформулював правило вектор-
ного складання сил – правда, тільки для окремого випадку перпенди-
кулярних сил. У загальному випадку правило відкрив Роберваль.  

Близько 1600 р. Стевін 
продемонстрував співгро-
мадянам свій винахід – су-
хопутну парусну яхту на 
колесах, і прокатав на ній 
принца вздовж узбережжя 
швидше, ніж на коні.  

Крім усього перерахо-
ваного, Стевін писав праці 
з механіки, геометрії, теорії 
музики, винайшов подвій-
ну бухгалтерську реєстра-
цію (дебет / кредит). В 
пам’ять про Стевіна назва-
но кратер на Місяці. 
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ДОДАТОК  З 

Парова машина Джеймса Ватта 
 

Більше 50 років парова машина Ньюкомена залишалася незмін-
ною. Незважаючи на велике поширення, вона мала низку істотних 
недоліків. Вона була дуже громіздка, споживала величезну кількість 
вугілля, не підходила ні для чого крім перекачування води. Спожи-
вання вугілля окремими машинами доходило до такого рівня, що з 
підвезенням  вугілля інколи ледь справлялися 50 коней.  

У 1763 році, Джеймсу Ватту, який працював механіком в універ-
ситеті Глазго, пропонують полагодити парову машину Ньюкомена. 
Досить швидко Ватт приходить до думки, що набагато правильніше 
буде тримати циліндр парової машини постійно нагрітим. Це на його 
думку має скоротити витрату палива. Але тоді залишалося незрозу-
міло, як відбувається конденсація пари, адже для цього в парову ма-
шину Ньюкомена впорскується вода. Одного вечора, прогулюючись 
біля пралень, Ватт побачив як хмара пари виривається з котлів. У цей 
момент йому прийшла думка, що пар – це газ, і він просто зо-
бов’язаний буде переміститися в циліндр із зниженим тиском. Для 
цього він вирішує застосувати металеві трубки та водяний насос. На-
сос буде відкачувати воду і пар з трубок. Знижений тиск, створюва-
ний в трубках насосом, буде передаватися в робочий циліндр парової 
машини, тим самим видаляючи звідти пар. Для охолодження пари, 
Ватт вирішує опустити трубки у воду. Наступне, що зробив Ватт, – 
замість використання атмосферного тиску для робочого ходу, вирі-
шив застосувати тиск пари.  

Виконати це було дуже складно. Існуючі технології не дозволяли 
виготовити циліндр і поршень з такою точністю, що б пар не просо-
чувався на стиках. Тимчасовим вирішенням проблеми було викорис-
тання пенькового шнура, просякнутого в олії. Мотузку просто намо-
тували навколо поршня вздовж спеціальних канавок. Це дозволяло 
досягти високої герметичності всередині парового циліндра.  
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У 1769 році Ватт отримує свій перший патент. Патент він офор-

мив не на новий вид парової машини, а на «створення парового дви-
гуна, в якому температура двигуна завжди буде відповідати темпера-
турі пару, незважаючи на те, що пар буде охолоджуватися до 
температури нижче ста градусів». Якщо уважно вчитатися в цей па-
тент, то стає зрозуміло, що в той момент Ватт слабо уявляв, що саме 
він винайшов. Адже це вже була не атмосферна парова машина, в якій 
поршень пересуває атмосферний тиск. Це була саме парова машина, в 
якій поршень пересувається під тиском пари. Збільшуючи тиск пари в 
циліндрі парової машини, можна було домогтися більшої потужності, 
не збільшуючи її розмірів. Ватт відкрив шлях до компактних парових 
машин, які незабаром змінять вигляд всього світу. 

 
 



164 

ДОДАТОК К 

Методика «Визначення мотивації вивчення предмету/дисципліни» 
(Автор методики А. А. Коломієць). 

 
Для створення цієї методики автор використала низку інших відо-

мих методик, в тому числі методику запропоновану у дослідженні 
О. М. Яцишина [225] 

Інструкція 
Студентам пропонується по десятибальній шкалі оцінити твер-

дження стосовно конкретного предмета/дисципліни. 
Текст запитальника. 
1. Я намагаюся вивчати цей предмет, тому, що знати його прес-

тижно. 
2. Я маю потребу здобувати знання, отримувати нову інформа-

цію. 
3. Знання з цього  предмета забезпечать мені успіх в подальшій 

професійній діяльності. 
4. Я не хочу бути гіршим у навчанні від тих, з ким я вивчаю цей 

предмет.  
5. Хочу брати участь в усіх темах, що обговорюються на уроках, 

а для цього я повинен вивчати цей предмет.  
6. Як громадянин, я розумію, що несу відповідальність за ви-

вчення цього предмета. 
7. Я маю потребу обмінюватись інформацією і впливати на 

співрозмовника, тому хочу  вивчати цей предмет. 
8. Я хочу так само добре володіти знаннями з цього предмета, як 

і людина, що є для мене авторитетною. 
9. Я маю потребу досягнути високих результатів у вивченні цьо-

го предмета. 
10.  Хочу уникати покарань (доган, неприємностей) з боку викла-

дачів, батьків, осуду товаришів, тому і вивчаю цей предмет. 
11.  Я вивчаю цей  предмет тому, що він мені цікавий. 
12.  Я вивчаю цей предмет лише примусово (примушують батьки). 
13.   Я вивчаю цей предмет тому, що хочу отримувати хороші оці-

нки. 
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14.  Вивчаю цей предмет для того, щоб підготуватися до майбут-
ньої професії. 

15.  Вивчаю цей предмет тому, що не хочу бути неуком – у наш 
час навчаються всі. 

16.  Я навчаюсь тому, що хочу завоювати авторитет серед товари-
шів по навчанню. 

17.  Вивчаю цей предмет тому, що мені подобається пізнавати 
щось нове. 

18.  Я вивчаю цей предмет тому, що мені подобається викладач, 
що його викладає. 

19.  Я не хочу мати неприємності з адміністрацією у зв’язку з неу-
спішністю, тому вивчаю цей предмет. 

20.  Я вивчаю цей  предмет тому, що хочу більше знати. 
21.  Я вивчаю цей предмет тому, що люблю думати, міркувати. 
22.  Я вивчаю цей  предмет тому, що хочу бути  одним із найкра-

щих студентів.   
Обробка результатів. Ключ до запитальника 
Мотиви поділено на такі групи: 

а)  мотив власного престижу – 1, 16, 22; 
б) пізнавальний мотив – 2, 5; 
в) професійний мотив – 3; 
г) мотив уникнення неприємностей – 4, 12, 19; 
д) широкі соціальні мотиви – 6, 14, 15; 
ж) мотив досягнення успіхів – 9, 21; 
з)  мотив благополуччя – 11, 21; 
е) комунікативний мотив – 7; 
є) мотив ідентифікації – 8; 
і) мотив зрозуміти зміст матеріалу – 17, 20; 
ї) вузькі соціальні мотиви – 13, 18. 
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ДОДАТОК  Л  

Тематичний план роботи гуртка: «Цікаві  факти з історії науки» 
кафедри вищої математики на 2008–2009 навчальний рік. 

 

Тема Форма  
проведення 

Відповідальний Термін 
проведення 

Історичний розвиток по-
няття «функціональної 
залежності» та його за-
стосування в техніці 

Доповідь Викладач 
Черепащук А. А. 

 

Біографічний огляд жит-
тя видатного діяча науки 
Леонарда Ейлера 

Доповідь Викладач  
Черепащук А. А. 

 

Розвиток теорії визнач-
ників та матриць. Прик-
ладне застосування теорії 

Доповідь Викладач 
Черепащук А. А. 

 

Карл Фрідріх Гаус – ко-
роль математики. Крамер 
– засновник одного з ме-
тодів розв’язання визна-
чників.  

Доповідь Викладач  
Черепащук А. А. 

 

Розвиток комплексних 
чисел. Їх практичне за-
стосування. 

Доповідь Викладач  
Черепащук А. А. 

 

М. В. Остроградський – 
видатний український 
математик. 

Перегляд 
фільму 

Викладач  
Черепащук А. А. 

 

 

Примітка. Для роботи гуртка залучаються всі студенти інституту електрое-
нергетики та електротехніки.  

Засідання гуртка проводитимуться в аудиторії 4417-А, кожного 1-го та 4-го 
четверга. 

Науковий керівник асистент Черепащук А. А. 
План затверджений на засіданні кафедри вищої математики (протокол № 2 

від 9 вересня  2008 року). 
Зав. кафедрою вищої математики д. пед. н., проф. Клочко В. І.   
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ДОДАТОК М 

Результати визначення рівня мотиву  «потреба в досягненні» (ЕГ) 

№  Шифр студента До експерименту х1 Після експерименту х2 
1. Б.Р. 65 52,1 
2. Б.Є. 52 60,8 
3. Г.Р. 52 52,1 
4. Г.Р. 52 47,8 
5. Г.В. 52 47,8 
6. Г.Ю. 52 60,8 
7. Г.А. 65 52,1 
8. Д.Є. 39 47,8 
9. Є.М. 39 65,2 
10. К.В. 39 60,8 
11. К.Ю. 52 65,2 
12. К.П. 39 60,86 
13. М.С. 26 39,1 
14. М.К. 65 78,2 
15. Н.А. 65 56,5 
16. П.К. 60,8 73,9 
17. Р.І. 39,1 47,8 
18. С.О. 56,5 56,5 
19. С.С. 47,8 52,1 
20. С.О. 34,7 34,7 
21. Сн. С. 60,8 69,56 
22. Х.С. 47,8 60 
23. Ц.І. 60,8 69,5 
24. Я.В. 30 47,8 
25. Б.О. 52 52,1 
26. В.Н. 52 69,5 
27. Г.І. 47,8 43,4 
28. Д.О. 52 56,5 
29. Д.М. 34,7 34,7 
30. К.В. 47,8 47,8 
31. К.Ю. 52,1 52,1 
32. К.А. 60,8 65,2 
33. П.Ю. 52,1 52,1 
34. С.О. 43,4 45 
35. С.В. 43,4 46 
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